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ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ – УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ  

В БЪЛГАРИЯ 
 

д-р Антоанета Барес 
„Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД 

 
INDUSTRIAL PARKS – MANAGEMENT PRACTICES IN 

BULGARIA 
 

Antoaneta Bares, PhD 
National Company Industrial Zones PLC, Bulgaria 

 
 

В настоящия доклад ще бъдат засегнати едни от най-важните аспекти на темата, 
свързана със съвременните управленски практики в България по отношение на ин-
дустриалните паркове, а именно: 

 Формулиране на визията и стратегическите цели при управлението на 
индустриални паркове – изграждане на индустриални паркове от нов тип в 
Република България, като предпоставка за привличане на инвеститори в секто-
ри с висока добавена стойност, положителен търговски баланс и устойчиво ико-
номическо развитие. 

 
Идеята е чрез инвестиции в поземлени имоти, недвижимо имущество под форма-

та на производствени, административни и обслужващи сгради, техническа и свърза-
ната с прякото производство инфраструктура, да бъдат създадени:  

-  Благоприятни условия за инвеститори, които да организират на подходящо за 
тях място и по най-бързия начин своята производствена и съпътстваща дей-
ност.  

-  Възможности за концентриране дейността на взаимосвързани производства в 
една локация, намаляващи себестойността на единица продукт.  

-  Стимули за инвеститорите, предоставяйки им възможност да работят при най-
благоприятни времеви, материални, административни и инфраструктурни 
условия.  

 
Основните цели са насочени към: 
-  Насърчаване и осъществяване на инвестиции в структуроопределящи отрасли, 

както и в производства с висока добавена стойност;  
-  Създаване на най-благоприятни условия за инвеститорите в чужда и непозната 

за тях икономическа среда;  
-  Осъществяване на инвестиции в нови за страната ни бизнес отрасли;  
- Подпомагане развитието на отделни икономически райони в страната и създа-

ване на предпоставки за дългосрочна трудова заетост чрез развитие на ад хок 
проекти съвместно с общините;  

- Създаване на благоприятна иновационна среда за инвеститорите, опериращи в 
различните паркове чрез реализация на съвместни проекти с тях.  
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 Развитие на индустриални зони от нов тип и усъвършенстване на пред-
лаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен ма-
щаб и обмяна на добри практики. Ролята на новия Закон за индустриалните 
паркове за условията и реда за тяхното създаване, управлението, развитието, 
както и статута на индустриалните паркове. Идеята е да се стимулира развитие-
то на атрактивна среда за реализация на привлечените инвестиции, а също така 
за тяхното задържане и разширение като се осигури подкрепа на индустриално-
то развитие от страна на държавата. Целта на закона е инвеститорите да полу-
чат по-сериозна помощ и повече облекчения. А от друга страна да се урегулира 
работата на оператора на индустриалната зона. 

Законът беше необходим заради регулацията на индустриалните зони – не само 
държавни, но и частни. Защото е важно инвеститорите, независимо къде са се насо-
чили, да имат добри условия за развитие на бизнеса си.  

Преди закона в България да влезе в сила, липсваше цялостна регулация на ин-
дустриалните паркове. Но тя съществуваше откъслечно в различни нормативни ак-
тове. А този закон дава цялостна картина – легална дефиниция на понятието индуст-
риален парк, редът и условията за неговото изграждане, развитие и управление. За да 
се стимулира развитието на атрактивна среда за реализация на привлечените инвес-
тиции, а също така за тяхното задържане и разширение е необходимо да се осигури 
подкрепа на индустриалното развитие от страна на държавата. 

Целта на закона е инвеститорите да получат по-сериозна помощ и повече облек-
чения. А от друга страна да се урегулира работата на оператора на индустриалната 
зона. 

Възникването на индустриалните зони днес не е моментен тренд, а икономическа 
необходимост както за областните градове, така и за по-малките населени места. И 
следва да има регулация.  

Регламентирането на реда и условията за обособяването на територии със статут 
на индустриален парк с цел привличане на местни и чуждестранни инвестиции и пре-
връщането на тези територии в механизъм за повишаване конкурентоспособността на 
икономиката, са дейности, които не са попадали в обхвата на съществуващите норма-
тивна уредба в такава цялост и завършеност. Новият закон регламентира не само уст-
ройствените, но и техническите, и организационни условия за създаването, изгражда-
нето, функционирането и развитието на посочените обособени територии.  

Законът за индустриалните паркове има за цел да създаде подходящи условия за 
реализиране на държавни политики в областта на индустриализацията, които да съот-
ветстват на търсенията на бизнеса и развитието на индустрията, като се създаде нор-
мативна рамка, която предвижда ясни критерии за изграждането на индустриални 
паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса, както и за създаването на благо-
приятна и конкурентна среда за инвестиране в България. 

Едно от основните предимства на закона е, че се регламентира характера на 
собствеността на инфраструктурата на територията на съответния парк. Целта е из-
граждането и отговорността за техническата инфраструктура и качеството на предо-
ставяните с нея услуги на територията на парка да е преди всичко на собственика на 
парка, а не на органите на местна власт и на различните системни оператори. Това е 
важно както от гледна точка на потенциалните инвеститори в индустриални паркове, 
така и от гледна точка на ангажимента на общините, в които ще се изграждат такива 
паркове. По този начин бизнесът се освобождава от задълженията, свързани с из-
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граждането и поддържането на инфраструктура, което ще му предостави възможност 
да насочи ресурса си в изпълнение на инвестиционните си програми. 

Изграждането на модерна и съобразена с нуждите на инвеститорите инфраструк-
тура е ключов елемент за привличане и задържане на инвеститорите. 

Предоставянето на възможност за формиране на конкуренцията между отделните 
индустриални паркове ще допринесе за създаването на по-добри условия на труд и 
повишаване качеството на услугите, които предлагат различните оператори. Съглас-
ното последните изследвания – на пазара на индустриални и логистични паркове ще 
се търсят локации, които разполагат с добре развита инфраструктура и високотехно-
логични информационни технологии. В тази връзка, следва да се инвестира, освен в 
техническа инфраструктура, и в подобряване на жизнената и социалната среда на 
парковете, така че да се превърнат в привлекателно място не само за работа, но и за 
отдих. В контекста на казаното, следващата основна цел на закона е създаването на 
благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности за 
развитие на производства и услуги с висока добавена стойност и подобрени условия 
на труд и за подобряване на икономическата ефективност на предприятията. 

Законът предвижда мерките за стимулиране на инвестиции, реализирани на тери-
торията на индустриалните паркове, да се определят на местно ниво от Общинските 
съвети, които ще бъдат съобразени с условията и спецификите на съответната общи-
на. Като, разбира се, се запазват и насърчителните мерки, от които инвеститорите 
могат да се ползват по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 

 Ролята на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за стимулира-
не на реализацията на проекти в нови, иновационни и/или структуроопределя-
щи сектори в икономиката с висока добавена стойност, включително изграж-
дане на центрове за високотехнологични и иновативни производства. 

Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилникът за неговото при-
лагане (ППЗНИ) въвеждат система от насърчителни мерки за инвестициите в дълго-
трайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, 
съгласно Регламент № 651/2014 на Европейската комисия. 

Сертифицирането на инвестиционни проекти по реда на ЗНИ се осъществява от 
Българската агенция за инвестиции. Основната задача на агенцията е да съдейства на 
местните и чуждестранните инвеститори на всички етапи на реализация на инвести-
ционни проекти, което включва привличането на потенциални инвеститори, обслуж-
ване на инвеститорите на етапа на инвестиционното проучване и слединвестиционно 
обслужване. 

 
Инвестициите трябва да отговарят на следните условия: 
 да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на 

съществуващо предприятие, с диверсификация (разнообразяване) на произ-
водството на предприятието с нови продукти или със съществена промяна в 
цялостния производствен процес на съществуващо предприятие; 

 да се осъществяват в следните икономически дейности, съгласно Статисти-
ческа класификация на икономическите дейности в Европейската общност 
(NACE Rev.2), съответно КИД 2008 в Р. България: 

а)  от индустриалния сектор: 
 преработваща промишленост с изключение на икономическите дейности по 

глава І, чл. 1, параграфи 2 и 3 от Регламент № 651/2014; 
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б)  от сектора на услугите: 
 високотехнологични дейности в областта на информационните  технологии и 

услуги; издаване на програмни продукти; 
 счетоводни и одиторски дейности и данъчни консултации; 
 научноизследователска и развойна дейност, професионални дейности в цент-

рални офиси; 
 хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване; 
 образование; 
 складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, което включва 

съпътстващи производствените дейности услуги (експлоатацията на складове 
и транспортна инфраструктура – летища, пристанища т.н.); 

 административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни 
центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност; 

 архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи. 

в) всички икономически дейности за приоритетните инвестиционни проекти 

Съществуват и други изисквания към инвестициите, като например най-мал-
ко 80 на сто от бъдещите общи приходи да са от произведените продукти (стоки и ус-
луги) от реализацията на тази инвестиция, както и най-малко 40 на сто от приемливи-
те разходи за инвестицията да се финансират със собствени или привлечени средства 
на инвеститора. Освен това е необходимо придобитите активи да са нови и закупени 
при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора и инвестицията да се 
поддържа в съответния регион най-малко 5 години за големи предприятия и 3 години 
за малки и средни предприятия, смятано от датата на нейното осъществяване. Инвес-
титорът поема и задължението да създаде нови работни места и да ги поддържа най-
малко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и средни предприятия в 
съответния регион. Сред основните изисквания е срокът на осъществяване на проекта 
да е до три години, смятано от датата на издаването на сертификата за клас инвес-
тиция. 

Според размера им инвестициите се делят на клас А, клас Б и Приоритетни 
инвестиционни проекти. 

Минималните прагове на инвестициите за клас А и Б са зададени в ППЗНИ. 
Минималният размер на инвестициите в един обект в икономически  дейности от ин-
дустриалния сектор – преработваща промишленост е 10 млн. лв.  за Клас А и 5 млн. лв. 
за Клас Б. Минималният размер на инвестициите в един обект в икономически  дей-
ности от сектора на услугите – складиране на товари и спомагателни дейности в 
транспорта; административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни 
центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифи-
цирано другаде е съответно 3 млн. лв. за Клас А и 1.5 млн. лв. за Клас Б.  

Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в административните 
граници на общини, които за предходната година преди текущата, имат равнище на 
безработица равна или по-висока от средната за страната, минималният размер на 
инвестициите в един обект е 4 млн. лв. за Клас А и 2 млн. лв. за Клас Б. 

Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологични 
дейности от индустриалния сектор на икономиката е 4 млн. лв. за Клас А и 2 млн. 
лв. за Клас Б. 

Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологични и 
интензивно базирани на знания дейности от сектора на услугите е съответно 2 млн. лв. 
за Клас А и 1 млн. лв. за Клас Б. 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

15 

В ЗНИ са заложени и критерии за издаване на сертификат за инвестиция клас А 
или Б при разкриване на нови работни места. Например, когато първоначалната ин-
вестиция се осъществява изцяло в административните граници на общини, които за 
предходната година преди текущата, имат равнище на безработица равна или по-
висока от средната за страната, критерий за издаване на сертификат за клас 
инвестиция е създадената и поддържана заетост, която трябва да е не по-малко от 25 
нови работни места – за клас А, и 10 нови работни места - за клас Б. В случаите ко-
гато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от 
индустриалния сектор на икономиката, критерий за издаване на сертификат за 
клас инвестиция е създадената и поддържана заетост, която трябва да е не по-малко 
от 25 нови работни места - за клас А и 10 нови работни места – за клас Б. 

Приоритетните инвестиционни проекти се отнасят до всички сектори на иконо-
миката, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 651/2014 и са особено важни за 
икономическото развитие на Република България или за регионите в страната. Мини-
малният размер на инвестициите и минималният годишен средно списъчен брой 
заети лица, считано от датата след завършването на инвестицията като условия за из-
даване на сертификат за приоритетен инвестиционен  проект (ПИП) в общия случай 
са 100 млн. лева и 200  заети. Законът предвижда сертифициране на приоритетни ин-
вестиционни проекти и по други критерии, в определени случаи. Като пример могат 
да бъдат посочени критериите за инвестиции във високотехнологичните дейности от 
преработващата промишленост, които са съответно 30 млн. лв. и 100 заети, както и 
инвестициите във високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги - об-
разование, професионални дейности и научни изследвания, здравеопазване, инфор-
мационни технологии, при които изискванията са съответно 20 млн. лв. и 50 заети; 

Праговете на инвестициите могат да се намалят с растежа на определената зае-
тост. Например, в случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма 
заетост от посочената за общия случай, за общините с повишена безработица и за ви-
сокотехнологичните дейности от преработващата промишленост, за всеки 100 заети 
изискуемият минимален размер на инвестицията се намалява с 10 на сто. Предвидено 
е и намаление с 10 на сто за всеки 50 заети на изискуемия минимален размер на 
инвестицията, в случаите, когато инвестиционният проект предвижда по-голяма 
заетост от посочената за високотехнологичните дейности от сектора на услугите 

Инвеститорите, които сертифицират своите проекти по реда на ЗНИ, ползват ре-
дица насърчителни мерки, които са посочени в закона. Сред тях са съкратени срокове 
за административно обслужване (за сертификати клас А и Б), индивидуално админи-
стративно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект 
(клас А), облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване право на собстве-
ност или ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и част-
на общинска собственост (клас А и Б), и др. Инвестиционните проекти със сертифи-
кат за Приоритетен инвестиционен проект могат да се насърчават чрез всички мер-
ки, посочени по-горе за клас А и клас Б, както и с допълнителни мерки, като напри-
мер продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху имоти - 
частна държавна или частна общинска собственост, без търг или конкурс на цени, по-
ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и освобождаване от дър-
жавни такси при промяна на предназначението на земята. Приоритетните инвестици-
онни проекти могат да се възползват и от  предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ при определени условия. Например, при  изпълнение на не по-малко от 25 на 
сто от определения минимален размер на инвестицията, приоритетен инвестиционен 
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проект може да ползва до 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвес-
тиции в образование и научни изследвания. 

Процедурата по сертифициране и изискванията към инвестиционния проект са 
предвидени в ППЗНИ. 

 
Протичане на процедурата: 
След постъпване на заявлението с всички съпътстващи документи и завеждането 

му в БАИ, изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице из-
дава на заявителя удостоверение по образец съгласно приложение № 2 към ППЗНИ.  
При представяне на удостоверението по ал. 1 органите на изпълнителната власт и 
техните администрации са длъжни да оказват пълно съдействие на инвеститора за по-
лучаване на документи, необходими за издаване на сертификата за клас инвестиция, 
и да уведомят агенцията за определените служители/звена за предоставяне на инфор-
мационно обслужване съгласно посоченото в удостоверението. 

При постъпване на заявление за сертифициране изпълнителният директор на 
Агенцията или оправомощено от него длъжностно лице определя служители от БАИ 
да извършат проверка на инвестиционния проект и на приложените документи. В 
случай че служителите констатират несъответствия и/или непълноти в заявлението и 
приложените документи, инвеститорът писмено се уведомява за тях и му се определя 
срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им. Въз основа на 
извършена оценка оправомощените лица изготвят становище за издаване на сертифи-
кат за клас инвестиция съобразно условията на ЗНИ и ППЗНИ. 

Въз основа на изготвеното становище изпълнителният директор на БАИ  предо-
ставя на министъра на икономиката мотивирано предложение за издаване или за от-
каз за издаване на сертификат в 30-дневен срок от постъпване на заявлението и целия 
пакет от изискуемите документи. 

Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице раз-
глежда предложението, издава или отказва издаването на сертификат, или връща 
предложението и приложените към него документи за извършване на повторна оцен-
ка в случаите на несъответствие с някое от изискванията на ЗНИ и ППЗНИ. 

Сертификат за съответния клас инвестиция се издава от Министъра на икономи-
ката или от оправомощено от него длъжностно лице. 

Процедурата за издаване на сертификат за Приоритетен инвестиционен проект е 
подобна на тази за издаване на сертификат за клас инвестиция, с тази разлика, че 
след оценка и положително становище за съответствие на проекта и придружаващите 
го документи с изискванията на ЗНИ и ППЗНИ от оправомощените длъжностни 
лица, министърът на икономиката внася в Министерския съвет (МС) предложение за 
сключване на меморандум или споразумение за разбирателство между правителство-
то на Република България и съответния инвеститор – кандидат за изпълнение на 
приоритетен инвестиционен проект с предложен конкретен пакет от мерки по ЗНИ. 
След одобрението на меморандума или споразумението с решение на Министерския 
съвет се издава сертификат за Приоритетен инвестиционен проект от Министъра на 
икономиката и/или от друго оправомощено лице, съгласно решението на МС. 

 Организационна структура на операторите на индустриални паркове в 
България – директно – управление, управление чрез дъщерни дружества, съв-
местно управление със съответните общини.  

Със сключването на споразумения/меморандуми за сътрудничество/ се цели на-
личните свободни терени в съответните общини, подходящи за инвестиционни про-



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

17 

екти, да бъдат промотирани  по-активно пред потенциалните инвеститори и да се съз-
дадат по-добри условия за привличането им в съответния регион. Стъпка в тази посо-
ка е създаването на маркетингов профил, представящ реалните възможности за биз-
нес в региона. Чрез социологически проучвания, следва да се идентифицират начини-
те, чрез които да върнем хората, които по различни причини, работят в съседните об-
щини или в чужбина. Също така идеята е да обединят усилията, за да развият сътруд-
ничество, насочено към реализирането на „ад хок“ проекти на територията на кон-
кретната община. 

 
Инвестиционни проекти с общинско значение – сертификати за инвестиция клас 

В, съгласно ЗНИ: 
Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се 

реализират в административните граници на определена община, и 
-  могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на 

посочените с в чл. 13а т.3 от ЗНИ; 
-  размерът на инвестициите за издаване на сертификат клас В не трябва да 

надвишава минималните размери за клас Б по чл.3 ал. 2 от ППЗНИ, т.е. 2 млн. лв.  
За насърчаване на инвестициите с общинско значение общинският съвет приема 

наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и 
прилагането на насърчителните мерки. Инвеститорът подава заявление до кмета на 
общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва же-
лаемите насърчителни мерки. Сертификатът се издава от кмета на общината въз 
основа на решение на общинския съвет. Инвестициите с общинско значение, получи-
ли сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект 
чрез: 

 съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от община-
та, на чиято територия се осъществява инвестицията; 

 индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на 
чиято територия се осъществява инвестицията; 

 придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – 
частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗНИ. 

 
 Партньорство и развитие на съвместни инициативи с водещи български 

и международни научни и образователни институции. 
Става дума за инициативи като например Fast Tracking Success, която е  насоче-

на към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите и 
професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни и бъл-
гарски компании в индустриалните зони. 

Програмата има за цел преодоляването на проблема с младежката безработица. 
Тя е също в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални 
зони, за да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвести-
ционните проекти – недостига на качествени специалисти. 

Тя е насочена към млади специалисти, завършващи своето висше или професио-
нално средно образование. Идеята на инициативата е да допринесе за изграждането 
на висококвалифицирани кадри – младите специалисти ще работят в условията на ви-
соки стандарти, каквито поддържат чуждестранните инвеститори. По този начин те 
ще изградят ценни професионални умения, които ще отговарят на нуждите на съот-
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ветната компания. В същото време това е инвестиция в човешки капитал, която в 
дългосрочен план ще повиши значително нивото на българските специалисти. 

Подобни инициативи имат изключително значение и за самите инвеститори. Те 
ще имат достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от 
всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на 
специалисти. Компаниите ще имат възможност да правят и „заявки“ към университе-
тите за специалистите, които търсят. 

Университетите, които се включват в проекта Fast Tracking Success могат да съз-
дадат добавена стойност за своите студенти чрез предоставянето на възможности за 
добра реализация във водещи компании. Чрез системния обмен на информация, те 
добиват и реална представа за нуждите на бизнеса от конкретни кадри, което позво-
лява по-ефективното планиране на предлаганите програми. Това взаимодействие мо-
же да доведе до намаляване на разминаванията между търсене и предлагане и подо-
бряване на показателите за броя студенти от съответния университет, които намират 
професионална реализация по специалността си след завършване на своето образо-
вание. 

 
Международно признание: 
През ноември 2019 г. инициативата Fast Tracking Success се класира в челната 

тройка на международния конкурс Европейски награди за насърчаване на предприе-
мачеството 2019 г., организиран от Европейската комисия. Това стана на официална 
церемония в Хелзинки, Финландия, по време на ежегодната Асамблея на малки и 
средни предприятия. 

Преди това иновативният проект взе и национално отличие от Министерство на 
икономиката. 

 Поддържане на дългосрочни отношения с инвеститорите и партньорите, 
основани на принципите за сътрудничество, прозрачност и предвидимост.  

Идеята е да бъдат поддържани дългосрочни отношения чрез постоянна комуни-
кация с инвеститорите на територията на индустриалните паркове. За тази цел следва 
се организират регулярни срещи с бизнеса, който оперира в съответния парк. 

 Социално-икономически ефект от индустриалните паркове върху отдел-
ните региони – подпомагане на развитието на отделни икономически райони в 
страната с акцент върху регионалната интелигентна специализация и конку-
рентни предимства на региона. Насочването на инвестициите, освен в техничес-
ка инфраструктура, и в подобряване на жизнената и социалната среда на парко-
вете, така че да се превърнат в привлекателно място не само за работа, но и за 
отдих.  

Пример в това отношение може да бъде изграждането в индустриалните паркове 
на бизнecцeнтрове, в ĸoйтo да се пpeдлaгaт coциaлни ycлyги. Зaтoвa трябва да се об-
мислят идеи/в зависимост от големината на индустриалния парк/ за изграждане на 
чacтнa дeтcĸa гpaдинa, в ĸoятo paбoтeщитe в индycтpиaлни пapĸ щe мoгaт дa вoдят 
дeцaтa cи. Проектиране на игpища и плoщaдĸи зa cтpийт фитнec. Също така зелени 
площи, ресторанти както и индустриални и административни обекти, които да пред-
лагат различни услуги – банкови и застрахователни, помещения за събития, като 
конференции, срещи и др. Освен средата, друг ключов фактор за повишаване конку-
рентноспобността на парковете, е предлагането на обслужващи комунални услуги ка-
то сметосъбиране, транспорт от/до зоната/парка за работещите на нейна територия и 
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др., които всяко производство или логистична фирма не биха планирали и извършили 
с приоритет спрямо други присъщи дейности и разходи.  

Основната цел e зoнитe дa oтгoвapят нa нaй-дoбpитe cтaндapти. Toвa oт cвoя 
cтpaнa  щe нacъpчи инвecтиции в нoви ceĸтopи нa иĸoнoмиĸaтa и тaĸивa c виcoĸa дo-
бaвeнa cтoйнocт. 

 Кръговата икономика като един от основните приоритети на ЕС и съот-
ветно прилагането й е във фокуса на бизнеса. Ключовите цели на концепцията 
за кръгова икономика и реализиране на идеята за спестяване на ресурси, създа-
ване на заетост и намаляване на отрицателното въздействие върху околната 
среда.  

 
Кръговата икономика има ключово отношение в задаването на устойчива посока 

на икономиката, тя открива нови възможности за бизнес, създава концептуално нови 
бизнес модели и развива пазара – както в рамките на Европейския съюз, така и извън 
него. 

Темата за кръговата икономика става все по-актуална и значима както за бизнеса, 
така и за обществото като цяло. „Според доклада на Европейската комисия за 
изпълнението на плана за действие на кръговата икономика, публикуван през март 
2019 г., само за 2016 г. дейности в рамките на кръговата икономика са генерирали 
добавена стойност в размер на близо 147 милиарда евро и са мобилизирали инвести-
ции от 17,5 милиарда евро“. Кръговата икономика е необратим, световен процес, но 
трябва да се работи още, за да се гарантира повишаването на благосъстоянието и ус-
пешно да се минимизира потреблението на безценните природни ресурси.  

Факт е, че предотвратяването на излишното генериране на отпадъци, екопроекти-
рането, повторната употреба и редица подобни мерки могат да доведат до нетни ико-
номии в размер на стотици милиарди евро за предприятията в Европейския съюз, или 
за близо една десета от годишния им оборот. 

Кръговата икономика повишава конкурентоспособността, насърчава иновациите, 
създава работни места на местно ниво.  

Интересна възможност за компаниите на територията на индустриалните паркове 
е прилагането на т.нар. индустриална симбиоза, при която отпадъкът от едно пред-
приятие се използва като ресурс за друга бизнес дейност. Индустриалната симбиоза 
се дефинира като синергичен обмен на отпадъчни потоци, съпътстващи продукти, 
вода и енергия между отделни организации в дадена местност, регион или дори във 
виртуална общност. Има редици реализирани проекти и в България, а в Централна и 
Западна Европа те вече са обичайна практика. Естествено място за прилагането на 
индустриалната симбиоза са именно индустриалните паркове. 

 

Разнообразието от отпадъчни потоци и индустрии предполага и разнообразие на 
типове индустриална симбиоза:   

‐ Обмен на отпадъци, като например събирането и рециклиране на отпадъчна 
хартия, метали и др.;  

‐ Вътрешно оползотворяване в рамките на една организация, като например 
пречистване на отпадъчните води от производството и повторното им ползване; 

‐ Външно оползотворяване между организации, които са част от обща индуст-
риална зона, като например обмен на пара;  

‐ Външно оползотворяване между организации, които са свързани чрез диги-
тална платформа/виртуално свързани, при което възможностите за осъществя-
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ване на индустриална симбиоза нарастват значително поради по-големия брой 
на потенциални участници.  

Това „споделено ползване“ на отпадъците като суровини води до множество пол-
зи за компаниите –  икономически (намаляване на разходи за суровини), екологични 
(намаляване на генерираните отпадъци, намаляване на емисии на СО2, възможности 
за прилагане на зелени политики), както и социални ползи (създаване на „зелени“ 
работни места, подкрепа за местните общности). 

 
 

Източници: 
 
1. http://nciz.bg/;  
2. https://www.investbg.government.bg/bg; 
3. Закон за индустриалните паркове; 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156334  
4. Закон за насърчаване на инвестициите; 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/investment-
policy/ZAKON%20ZA%20NASARChAVANE%20NA%20INVESTITsIITE%20ZAG
L%20IZM%20D_36.pdf;  

5. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите; 
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/investment-
policy/PRAVILNIK%20ZA%20PRILAGANE%20NA%20ZAKONA%20ZA%20NAS
ARChAVANE%20N_16.pdf;  

6. Доклад на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите, относно 
изпълнението на плана за действие за кръговата икономика; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0190&from=EN 
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QUINTUPLE SPIRAL AS AN APPROACH FOR EFFECTIVE 

ACTUALIZATION AND IMPLEMENTATION  
OF RIS3 OF SOFIA 

 
 

Prof. Kostadin Kostadinov, SAP Tsvetelina Yorgova, PhD 
Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria 

 
 

Quintuple spiral is used to develop sustainable world: science and technology to 
preserve the world for the future generation. 

The quintuple approach aims to promote smart and sustainable urban development by 
strengthening innovative activities in the public sector, carried out in cooperation between 
citizens, public organizations, businesses and local authorities. The aim is to develop a 
concrete, focused and realistic plan for updating and implementing the innovation strategy 
to increase the capacity of the administration and citizens of Sofia Municipality for smart, 
sustainable and inclusive growth and emphasizes the implementation of the concept of 
smart specialization as a way to achieve these goals. 

RIS3 of Sofia aims to ultimately contribute to improving the QUALITY OF LIFE in 
the capital city, by establishing Sofia as an innovative and smart city that creates 
opportunities and conditions for development of young people in sectors and professions of 
the future and makes business competitive. International markets, by offering goods and 
services based on responsible research and innovation aimed at markets and the consumer 
for their effective commercialization. 
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THE SMART SPECIALISATION FOCUS TO THE  

INDUSTRIAL REGIONAL SCALE 
 

Prof. Milen Baltov, PhD 
Burgas Free University 

 
Abstract: The focus of this paper is to provide a model for indexing the innovation 

activity of the companies at national (macro level) and regional level (micro level in two 
regions), depending on their sectoral affiliation (under NACE) and establishing 
inconsistencies analysis) to the already identified priority thematic areas at the end of the 
implementation period of the Integrated Intelligent Specialization Strategy (ISIS). The 
presented model will serve to correct the existing or validate new priority thematic areas 
for the post-2021 period and will present criteria for new (for the next programming 
period) compliance of the fields both with the specifics of the circular economy and with 
the expected new in territorial aspect planning regions in the Republic of Bulgaria. 

The research objectives, met are on a desk research of the existing models for 
assessing the innovation activity of the companies and in particular the activity towards the 
principles of the circular economy will be made, and on a field research of some 150 
business units from the Southwest and South-Eastern regions in Bulgaria, surveyed on the 
basis of their behavior and behavioral and management decisions of their owners / 
managers. 

 
 
Introdiuction  
 

Over the past five years, a serious discussion has developed in the scientific community 
and business about the nature and content of the Integrated Intelligence Specialization 
Strategy (ISIS). Introduced by the European Commission as the initial condition for the 
implementation of Axis 1 of the Science and Education for Smart Growth Operational 
Program, it focuses on the efforts of scientists in the field of innovation, sectoral and 
regional development. The paper is based on the research behind a substantial part of the 
content in this paper under the IRISI („Indexing the Regional Innovative Levels in the 
Sectors of the Economy - scenario for the identified in the ISSS four priority thematic areas 
for smart specialization and their positioning towards the circular economy”) project 
financed under the Bulgarian National Scientific Fund. 

The main research thesis is that a new model of indexing of the innovation activity of 
business units and their regional concentration should be set, which should not only 
correspond to the available capacities and assets but also to the specific advantages of a 
circular economy. In the paper one of the the research hypotheses is challenged. Namely it 
is on the assumption that technological prerequisites stand to some sectors, the principles of 
the circular economy, such as long-term asset use, multiple use of materials; repairability 
and upgrading of products through the 'Internet of Things' to work faster and with a lower 
level of investment, and priority should be given. 

 
 
 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

25 

Current state of the research on the problem area 
In Bulgaria, the innovation policy is carried out by the Council of Ministers through the 

Minister of Economy, Energy and Tourism, according to the Council of Ministers' 
Innovation Strategy adopted by the Council of Ministers and the new specific for the period 
2014-2020.  

By decision of the Council of Ministers № 857 of 03.11.2015, the draft Innovative 
Strategy for Intelligent Specialization of the Republic of Bulgaria 2014-2020 and its Annex 
1 was finally adopted as a basis for implementation of thematic preconditions 1, 
1.1"Research and Innovation: The existence of a national or regional smart specialization 
strategy in line with the National Reform Program aimed at mobilizing private funds for 
research and innovation and which is in line with the characteristics of well-functioning 
national or regional systems in research and innovation "in Annex XI to Regulation (EU) 
No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council. 

On the indicator R & D expenditure as a percentage of GDP, Bulgaria remains at the 
bottom of the European ranking, while the downward trend over the last ten-year period 
gives the country a long-term economic backwardness and unsustainable growth. Against 
this background, the target set for R & D spending to 1.8% for 2018 in the National 
Research Development Strategy and currently in ISIS has not yet been met. 

There is no single policy center to coordinate national innovation, technology and 
science policies and to be directly involved in the development of the country's innovation 
potential. The National Innovation System is still a chaotic set of public and private 
organizations, lacking synergies and dialogue. The institutional and organizational structure 
of the innovation system is considerably lagging behind the market realities and reforms 
that need to be made Bulgaria has almost two times less innovative companies than the EU 
average. Their share is 20% of all enterprises in industry and services and on this criterion 
the country is at one of the last places in the EU, where the share of innovative enterprises 
is 39%. 

It is disturbing to analyze the trends in the main components characterizing the 
innovation activity on Eurostat data, namely: R & D carried out by the companies in 
Bulgaria did not increase after the adoption (in 2016) of the ISIS; Introducing new products 
to the market is on a constant level; upgrading equipment-purchasing machines, equipment, 
software by 73% in 2004-2006 (73% in the EU) before our membership in the EU is down 
31% 10 years after membership and after the adoption of ISIS. 

At the same time, there were changes in the branch structure and a significant part of 
the investments were oriented to outsourcing capacities, but without development units and 
without preconditions that the innovation activist should be carried out in Bulgaria. Whole 
regions - like the South Central Region, are dominated by outsourced production. 

During the process of developing the ISIS in the European Union, there have been 
processes in which leading economists have proven that the linear model of economic 
growth no doubt no longer corresponds to the needs of modern society. A future can not be 
built on the take, produce and discard model. 

Thus, at the initiative of the European Commission and the European Investment Bank, 
a real precondition and financial instruments for the „circular economy“ were created. After 
2015 (unfortunately even after the ISIS development phase), the principles have been 
established that the value of products and materials should be kept as long as possible and 
the circular economy is the option of sustainable development. 

The generation of waste and the use of resources in this model are minimized. The idea 
is to keep resources in the economy when the product reaches the end of its lifecycle and is 
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used repeatedly to create added value. For consumers, the effects are related to more 
durable and, to a greater extent, innovative products, financial savings and improved quality 
of life. 

The cycle closure in the circular economy takes into account all phases of the life cycle 
of a product - from production and consumption to waste management and the secondary 
raw material market. This could lead to net savings for businesses in the EU amounting to € 
600 billion or 8% of their annual turnover. A reduction in total annual greenhouse gas 
emissions by two to four percent is expected. 

In the reuse, recycling and repair sectors, for example, mobile phone processing costs 
may be reduced by half if their dismantling was easier. It was found that if 95% of the old 
mobile phones are collected, this could lead to cost savings of over EUR 1 billion in 
production costs. 

The themes for the circular economy are a fact and funds are already invested in 
Bulgaria. However, it is a problem that ISIS in its present form and the outlined main 
thematic areas should be reworked and further set these principles. 

 
Corresponding societal challenge outlined in the National Research Strategy 
In the present study, the focus will be not only on innovation and the circular economy 

as separate fields of science, but the implementation and variants to modify the Innovative 
Strategy for Intelligent Specialization of the Republic of Bulgaria 2014-2020 and the 
process of intelligent specialization. In the previous year, a series of thematic meetings had 
already been organized and held – for each of the ISIS thematic areas identified as priority 
and available for smart specialization capacities - Mechatronics and Clean Technologies, 
Informatics and ICT, Industry for Healthy Life and Biotechnology „and“ New 
Technologies in Creative and Recreational Industries". which submitted a document 
according to the requirements of the contracting authority. With the analysis and the 
developed on the basis of it the technological road maps for the thematic areas defined in 
the Innovative Strategy for Intelligent Specialization of the Republic of Bulgaria 2014-2020 

In the discussions until the implementation of ISIS took active participation and 
representatives of this scientific team (Prof. Baltov and Prof. Kostadinov). They have 
always emphasized its relationship with the European Institute of Technology, COST, 
COSME, the Science and Education for Smart Growth Operational Program 2014-2020, 
The Operational Program „Innovation and Competitiveness“, the new EU SME 
Competitiveness Facility, Eureka and Eurostat, and the national instruments for funding 
science and innovation – the National Innovation Fund and the Research Fund. 

This research will look for scientific evidence and suggest proposals to further focus 
the areas of specialization on their regional dimension. The results of the future research 
will aim to connect with the process of entrepreneurial discovery and bring about a change 
in the developed regional focus of ISIS. 

On the other hand, it will be explored how the circular economy will create 
opportunities for businesses that will attract private funding. Raising public awareness of 
the challenges we face will help stimulate the choice of responsibly produced products. It 
will be in touch with the European Investment Fund (EIFI) instruments to complement 
existing support for circular economy projects through the European Investment Bank 
(EIB) advisory and financial instruments under the InnovFin program. 

Scientific indexes on innovation potential and the possibility of launching a platform, 
together with the EIB and national banks, will be sought to support the financing of the 
circular economy. 
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The team plans to analyzing existing research developments in the field of research and 
modeling of innovation capacity of SMEs in Bulgaria and in Europe, assessing the current 
state of innovation capacity of SMEs by exploring accessible data on the economic 
situation of Bulgarian companies and creating a database of 5 000 SMEs. At the same time, 
two pilot studies will be carried out at the first stage: on innovation processes, products and 
services in SMEs, investments, cooperation with other business units, etc. and on 
innovation processes, products and services in SMEs, organizational and marketing 
innovations, investments made and planned, common and new business practices, their 
cooperation with other business units (SMEs, industry organizations, consultants, 
technology transfer offices, etc.) for innovative products and processes, impact on the 
environment, efficiency, etc. The pilot studies will conclude with a field study of 150 
business units from the Southwestern and South-Eastern regions of the Republic of 
Bulgaria on the basis of their behavior, management decisions and innovation activity. The 
stage will end with the development of a methodology for assessing the innovation activity 
of the companies and in particular the activity of SMEs towards the principles of the 
circular economy. 

The second stage will start with a further study of the already formed database (of the 
Eurostat collections) of 5,000 SMEs - this time for the character and level of their 
innovation activity and the formation of clusters against the described indices. 
Mathematical models will be developed and explored to classify SMEs in relation to pre-
selected criteria and data-dependence testing. A system of criteria and methodology will be 
developed for the selection of pilot SMEs and business structures in which the developed 
methodology will be applied. Result will be a system of indicators and indicators for 
assessing the approved methodology for assessing the innovation potential of SMEs and 
will systematise and analyze the results of the assessment. 

 
Critical assumptions and orientation of the models 
Companies use partnerships for various reasons, generally for mutual benefit. That’s 

why partnerships are becoming a cornerstone of many business models. When forming a 
partnership, evaluating the impact on the clients is important. SMEs create alliances to 
optimize their business models, reduce risk, or acquire resources. It can be useful to 
distinguish between the motivations for creating partnerships. Optimization and economy 
of scale. The most wide-spread form of partnership or buyer-supplier relationship is 
designed to optimize the allocation of resources and activities. It is illogical for a company 
to own all resources or perform every activity by itself. These may include access to certain 
hardware or software, a large social media following, or a strong network of industry 
professionals in SME’s area. Optimization and economy of scale partnerships are usually 
formed to reduce costs, often involve outsourcing or sharing infrastructure with purpose to 
business potential will increase as a result. Strategic partnerships grow the opportunity for 
SMEs to share their good practices with one another in a way that benefits all parties 
involved. 

Reduction of risk and uncertainty. Partnerships can help reduce risk in a competitive 
environment characterized by uncertainty. It is not unusual for competitors to form a 
strategic alliance in one area while competing in another. Blu-ray, for example, is an optical 
disc format jointly developed by a group of the world’s leading consumer electronics, 
personal computer, and media manufacturers. The group cooperated to bring Blu-ray 
technology to market, yet individual members compete in selling their own Blu-ray 
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products. In addition, strategic partnership between SMEs could bring them access to new 
markets and new customer groups. 

Acquisition of particular resources and activities. It is difficult to SMEs to possess all 
the needed resources or to perform all the activities described by their business models. 
Rather, they extend their capabilities by relying on other companies to play the role of 
suppliers or to perform certain services, as well as to acquire knowledge, licenses, or access 
to customers.  

Access to new products, services or markets. The diversification of products and 
services is among the primary purposes of the created partnerships. Access to new or 
different customers, ideas, materials, and expertise will give your business the opportunity 
to improve current products and create new ones. Similarly, expanding to new markets, 
geographical or virtual, could boost profit, so finding partners in such fields could be 
critical in reaching new customers. 

 

The SME can distinguish between four different types of partnerships: 
•  Strategic alliances between non-competitors 
• Competition: strategic partnerships between competitors 
•  Joint ventures to develop new businesses 
• Buyer-supplier relationships to assure reliable supplies 
It appears the most important activities a SME must do to make its business model 

work. Each business model includes a number of key activities. This term refers to the most 
critical actions a SME should take to operate successfully. Similarly to Key Resources, they 
are required to create and offer a Value Proposition, reach markets, maintain Customer 
Relationships, and earn revenues. Key Activities vary depending on the selected business 
model type. For example, they may include software development, supply chain 
management, problem solving, etc. So the SME should answer the following important 
questions: 

Based on their value proposition, what kinds of activities are critical to the business? 
What kinds of activities are the most important to their distribution channels? 
What kinds of activities are important if SME wants to maintain their customer 

relationships? 
What kinds of activities are fundamental to their revenue streams? 
Key activities were broadly categorized as production, problem solving, and platform/ 

networking. With the production, the activities relate to designing, making, and delivering a 
product in substantial quantities and/or of superior quality. Production activity is wide-
spread in the business models of manufacturing firms. For the problem solving they relate 
to finding new solutions to individual customer problems. The operations of consultancies, 
hospitals, and other service organizations are typically dominated by problem solving 
activities. Their business models call for activities such as knowledge management and 
continuous training.  

 
Conclusion 
Definitely key are the crossing points of the Quadruple-Helix model and the outlines of 

the sectoral specialization of the regional economies with their innovative potential; the 
priority guidelines for the development of scientific research and innovations will be 
outlined. A special focus will be on the digitalisation acting as a push factor for the 
processes.  

Thus the key issue is on the bridge towards the regional smart specialisation and the 
digital Europe idea on boosting investments in: supercomputing, artificial intelligence, 
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cybersecurity, advanced digital skills, and on ensuring a wide use of digital technologies 
across the economy and society. One practical pathway is in establishing and performance 
of the European Digital Innovation Hubs (supposed under the Digital Europe Programme). 
The EDIHs function is to be one-stop shops by providing access to technical expertise and 
experimentation as well as the possibility to “test before invest”. The EDIHs are to help 
companies improve business/production processes, products or services using digital 
technologies. They are to provide innovation services to the financing advice, training and 
skills for a successful digital transformation, and a certain environmental support to energy, 
consumption and low carbon emissions. 
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Abstract: The aim of the article is an attempt to assess the condition of the transport sector 
in EU countries. The analysis focused on the assessment of the importance of this sector in 
the national economy, also in the context of job creation. The differentiation of selected 
parameters describing the productivity of the transport sector at the level of the economies 
of the EU Member States was assessed. The specificity of this process was assessed in the 
context of differences between the countries of the "old" and "new" Union. The 
convergence processes taking place in this area within a group of EU countries were 
analyzed. 
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Introduction  
 

Currently, transport is one of the key sectors of the modern economy. It covers a 
complex network of private and public enterprises. Effective transport services and efficient 
infrastructure determine the possibility of using the economic potential of a given area. 
Transport services are also important from the point of view of commercial 
competitiveness, as the availability of both finished products and raw materials has a 
significant impact on production processes and the selection of commercial partners. 
Transport has a big impact on growth and employment. The transport industry directly 
employs around 10 million people and produces around 5% of gross domestic product 
(GDP). Efficient transport systems are also fundamental to the ability of European 
companies to compete in the global economy, as logistics such as transport and 
warehousing are estimated to account for 10-15% of total production costs [3]. However, 
the efficiency of this sector varies greatly between EU countries, which results in 
significant differences in the value of the product produced in this sector. EU Member 
States also differ in the level of involvement of the transport sector in job creation. 

The aim of the analysis is an attempt to assess the macroeconomic efficiency of the 
transport sector in the EU. The analysis focused on the assessment of the sector's 
performance, measured by gross value added, as well as the possible job creation. Selected 
parameters describing the productivity of the transport sector were examined at the level of 
national economies of the European Union. The specificity of this process has been 
assessed in the context of the differences between the countries of the „old“ and „new“ 
Union. This allowed for the assessment of the convergence process taking place in this area 
in the group of EU countries. 
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The problem of measuring the efficiency of the transport sector 
 

At the macroeconomic level, the importance of transport and related mobility is related 
to the level of production, employment and income in the national economy. As research in 
this field shows, in many developed economies, transport accounts for 6% to 12% of GDP, 
and logistics costs can range from 6% to 25% of GDP. The value of all transport assets, 
including infrastructure and vehicles, can therefore account for half of the GDP of a 
developed economy [8]. At the microeconomic level, transport is related to producer, 
consumer and distribution costs [6]. Research conducted in this area indicates a large 
differentiation of the transport price in individual EU countries [7]. 

The analysis of the efficiency of the transport sector on the macroeconomic level is 
significantly complicated by the fact that the sector consists of many sub-sectors and has a 
complex internal structure. This complex structure often makes it difficult to obtain 
information on the operational performance of the sector [10]. Consequently, in studies of 
transport systems, the assessment of efficiency is often based on the results of the entire 
transport sector [5][9].  

Freight transportation is an essential part of any modern economy. However, it causes a 
heavy burden on the environment through harmful emissions. In many studies, the problem 
of economic efficiency of the transport sector is closely related to the assessment of the 
environmental impact of transport. The issues of energy efficiency and CO2 emissions are 
indicated there. These two issues fundamentally determine the assessment of universally 
understood transport efficiency. [1][2]. 

 
Materials and Methodology 

Eurostat data was used to carry out the assumed assessment of the performance of the 
transport sector in the Member States of the European Union. [3]. The analysis covers the 
indicators determining the level of gross value added per employee in sector H (NACE_R2 - 
transportation and storage) and the share of the transport sector in the total employment 
level in the national economy (NACE_R2 - in total business economy). The scale of 
dispersion of the analyzed parameters at the level of EU Member States was determined 
with the use of statistical measures. 

For the purposes of examining the level of inequality in the context of the „old“ and 
„new“ EU, two groups of countries were distinguished: (1) EU-15 - countries representing 
highly developed economies with market traditions, admitted to the EU until 2004 
(excluding Malta) and (2) EU- CEE – the countries of Central and Eastern Europe joined 
the EU structures after 2004 with experiences of systemic transformation. The planned 
measurement of convergence taking place in the group of EU countries in transport sector 
efficiency was based on the analysis of the convergence process in the group of EU 
countries (β and σ) observed in 2009-2018. The expected effect of the convergence process 
in this case was an increase in the level of labour productivity measured by gross value 
added per employee, with a simultaneous reduction in the degree of dispersion of this 
indicator. The analysis used the concept of conditional beta convergence considering 
different initial conditions of the system and predicting faster outliers catching up with the 
target and the concept of sigma convergence defined as a reduction in the scatter of the 
obtained results. The analysis assumes that there is beta convergence in the study area if 
countries with an initially worse value of a given variable (the lowest level of the indicator) 
catch up with the gap, showing a faster pace of transition to the expected state. The 
occurrence of the sigma convergence means the achievement of the expected reduction in 
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the dispersion level of the examined feature in time. he convergence analysis also assesses 
the involvement of the transport sector in job creation. 

 
Results 
The analysis of Eurostat data on the level of efficiency of the transport sector shows a 

significant differentiation in the level of gross value added per employee depending on the 
member state. The value of the share of the transport sector in the total employment level is 
characterized by a lower differentiation (tab. 1). 

 
Table 1. Gross value added per employee and employees by sector as % of employees  

by total business economy, in sector H (transportation and storage), the EU Member States,  
in 2018 and change in the period 2009-2018) 

 

EU Member 
States 

Groups 
of EU  

Gross value added per 
employee - in thousand euro.  

in sector H 

Employees by sector H as %  
of employees by total business 

economy 

2018 
Change 

2009-2018 

Rankings 
2018 

Change 
2009-
2018 

Rankings 

2018 2009 2018 2009 

Luxembourg EU-15 94.9 34.9 1 6 8,0% 2,4% 17 4 
Denmark EU-15 90.5 26.6 2 4 8.4% 0.5% 13 12 
Belgium EU-15 85.4 14.6 3 2 8.5% 0.5% 12 11 
Ireland EU-15 84.9 -3.6 4 1 6.0% 0.7% 25 25 
Netherlands EU-15 81.9 18.7 5 5 7.5% 3.5% 21 3 
Austria EU-15 76.1 12.1 6 3 7.6% 1.2% 20 15 
Sweden EU-15 66.6 17.6 7 13 8.3% 1.0% 15 9 
Spain EU-15 65.3 10.9 8 8 7.2% 0.1% 22 22 
Finland EU-15 65.0 11.5 9 9 9.2% 1.0% 7 5 
France EU-15 64.4 8.3 10 7 9.0% 0.6% 9 8 
Italy EU-15 61.5 10.4 11 11 9.2% -0.2% 8 13 
Germany  EU-15 50.0 0.7 12 12 8.0% -0.1% 18 21 
Slovenia EU-CEE 47.6 18.5 13 16 8.4% -0.1% 14 19 
Portugal EU-15 45.8 3.2 14 15 5.9% -0.3% 26 26 
Cyprus EU-15 44.8 -1.5 15 14 7.1% 1.3% 23 18 
Greece EU-15 40.5 -10.7 16 10 6.8% 0.3% 24 24 
Estonia EU-CEE 33.0 9.8 17 19 9.8% 0.1% 3 6 
Czechia EU-CEE 31.4 7.9 18 18 8.5% 0.4% 11 14 
Slovakia EU-CEE 29.7 14.9 19 23 8.1% 1.3% 16 10 
Croatia EU-CEE 29.3 5.4 20 17 7.9% -0.8% 19 23 
Poland EU-CEE 25.3 7.7 21 21 9.3% -0.8% 6 17 
Lithuania EU-CEE 25.1 12.4 22 24 14.9% -3.1% 1 2 
Latvia EU-CEE 23.9 5.5 23 20 13.0% -0.2% 2 1 
Hungary EU-CEE 23.5 7.0 24 22 9.6% 0.0% 5 7 
Bulgaria EU-CEE 16.1 7.0 25 26 8.9% -0.8% 10 20 
Romania EU-CEE 15.1 4.9 26 25 9.7% -1.2% 4 16 
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Selected statistics 

Average 
EU 

50.7 9.8 

 

8.6% 0.3% 

 

Interval 79.8 9.0% 

Average 
EU-15 

67.8 10.2 7.8% 0.8% 

Interval 54.4 3.3% 

Average 
EU-CEE 

27.3 9.2 9.8% -0.5% 

Interval 32.5 7.0% 

Source: own study based on [Eurostat data, 2021] 
 
The analysis of the distribution of the gross value added index per employee shows a 

particularly low efficiency in the group of EU countries in Central and Eastern Europe - in 
this group of countries the level of this index is significantly lower than in other EU 
countries. In 2018, in the EU-CEE group (CEE countries joining the EU after 2004), the 
average level of value added per employee was approximately 60% lower than in the EU-
15 group. At the same time, the share of the transport sector in the employment level did 
not show such large differentiation between the studied groups and was 25% higher in the 
EU-CEE group compared to the EU-15. The level of dispersion of the analyzed parameters 
in the groups of the EU-15 and EU-CEE countries is presented in Fig. 1. 

 
Figure 1. Dispersion of the parameters: a) gross value added per employee and b) employees  

by sector H (transportation and storage) as % of employees by total business economy,  
in sector H for two groups of EU states: EU-15 and EU-CEE (in 2009 and 2018) 

 

 
 

 

Source: own study. 
 

The assumed assessment of the convergence process taking place in the group of EU 
countries in the field of macroeconomic efficiency of the transport sector in individual 
Member States was based on the assessment of changes over time in the level of the 
analyzed indicators. Assuming different initial conditions for individual EU countries 
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determined by the level of the studied variables in 2009, the rate of change of the analyzed 
parameters in individual countries over the years 2009-2018 was determined (2018/2009 
report). It was assumed that in the case of member states with difficult initial conditions 
(low gross value added per employee), this relation should be as high as possible, indicating 
a fast growth rate of the examined parameter, resulting in catching up with the group (beta 
convergence). The obtained results are shown in Fig. 2. 

 
 

Figure 2. The effect of group catch-up in the EU-27 group, in 2017 and change  
in the period 1997-2017 (beta convergence) 

 

 
 

 
 
Source: own study. 

 
The obtained results of beta convergence indicate that in the case of both parameters 

there is a noticeable livid downward trend suggesting the expected over time equalization 
of the distance by the outliers. An additional analysis of changes in the dispersion level of 
the examined indicators in the period 2009-2018 carried out with the use of the variability 
index (sigma convergence) confirmed, however, the high level of differentiation of the 
examined parameters in relation to the level of gross value added per employee. On the 
other hand, over the analyzed 10 years, the level of dispersion of the ratio of the share of 
jobs offered by the transport sector in the total economy decreased significantly (Fig. 3). 
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Figure 3. The coefficient of variation CV in the EU-27 group, in the period 1997-2017  
(sigma convergence) 

 

 

Source: own study. 
 
 

Conclusions  
 

The analysis of changes in the efficiency of the transport sector from the perspective of 
the economies of the EU countries and the convergence processes taking place in this area 
shows that in the case of both analyzed parameters, it can be concluded that individual 
national economies achieve the average with a simultaneous decrease in the dispersion of 
these parameters in the studied group.  

The obtained results showed that in transport the level of gross value added per 
employee is a parameter that strongly differentiates the level of productivity achieved in 
individual EU countries. These disproportions are visible especially at the level of the so-
called „Old“ and „new“ Union. Despite the 10-year increase in the analyzed indicator in 
both groups (on average by EUR 10.2 thousand per person in the EU-15 and 9,2 thousand 
per person in the EU-CEE group), the disproportions in this respect are still huge. The 
conducted analysis of convergence indicates positive processes in this area. CEE increased 
the level of gross value added per employee by over 50%, while in the EU-15 group it was 
only approx. 18%. The existing huge initial differences in the value of this indicator mean 
that at present, however, the disproportions are still huge. The countries with the lowest 
level of the analyzed indicator are currently Bulgaria and Romania, which in 2018 achieved 
gross value added per person employed in transport at a level below 20% of the value in the 
most efficient countries (Luxembourg, Denmark). 

The conducted analysis shows that while in relation to the group of European Union 
economies we can talk about a relatively stable share of jobs in the transport sector in 
relation to the total economy, different trends are visible in the perspective of the surveyed 
groups - while in the EU-CEE countries the share of jobs offered by the transport sector in 
the analyzed period decreased from 10.3 to 9.8%, while in relation to the EU-15 countries, 
an increase in this indicator is noticeable (from 6.9 to 7.8%). Also in this case, we can say 
about visible convergence processes by approaching the average values in the group, but in 
this case, it concerns clearly different structural changes in the economies of the EU 
countries. 
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Abstract: This paper discusses the results of a survey of Bulgarian enterprises. The outputs 
imply that the majority of respondents does not recognize staff training as a factor for 
company’s competitive advantage and success. The survey confirms the view for a lack of 
sufficient interest and positive attitudes toward life-long learning and management which is 
an obstacle to competitiveness, efficiency and country’s economic development. 
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1. Въведение 
 
Теориите на растежа разглеждат човешкия капитал като ключов фактор за иконо-

мически растеж в дълъг период. В моделите с ендогенен тип растеж той влияе пре-
димно чрез изследванията, иновациите и в резултат – производителността [1]. 
Дайабълт и Хипе твърдят, че регионалните различия в иновациите и икономическото 
развитие в страните от Европейския съюз могат да бъдат обяснени със запаса от 
човешки капитал на регионално ниво [2]. Според по-широкия подход човешкият 
капитал, притежаван от индивида, включва освен придобитото образование формал-
ното и неформално обучение и професионален опит [3]. Въпреки повишаващото се 
средно образователно равнище на населението и осъзнатата необходимост от поддър-
жане на актуални знания и умения [4,5], активността в продължаващо обучение оста-
ва недостатъчно развита в българската икономика. Например през 2015г. по-малко от 
27% от заетите са участвали в някаква форма на продължаващо професионално обу-
чение в страната, сравнено с 41% за ЕС. Това е третото най-ниско равнище след 
Гърция (18.5%), Румъния (21.3%) и Литва (25.6%). Само 42% от българските пред-
приятия са осигурили възможност за участие в професионално обучение срещу 73% 
за европейските страни. Във връзка с това целта на настоящия доклад е да представи 
фирмените нагласи към обучението на служителите и управленското консултиране и 
да потърси връзка с  иновационната активност на базата на резултати от полево 
проучване.  
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2. Характеристики на извадката  
 

Представените по-долу резултати са изведени чрез проучване на 151 предприятия 
по метода на директното стандратизирано интервю. Те са локализирани в югозападна 
и югоизточна България1. Данните са набрани през 2020 г. и се отнасят преобладаващо 
за 2019 г. Включени са предимно компании в сектора на строителството (24%), тър-
говия, ремонт и автомобили (18.5%), производство (17%). Малко повече от половина-
та компании (52%) отчитат форма на иновационна дейност – научно-изследователска 
дейност (НИД) или иновация. Преобладаващият брой са малки и средни компании 
(69%), както показва обобщената статистика в таблица 1.  

 
Таблица 1. Характеристики на извадката 

 
 Югозападен 

регион 
Югоизточен 

регион 
Средно  

за извадката 

Размер на предприятието според броя наети 

микро (0-9) 36.8% 34.7% 35.8% 
малко (10-49) 32.9% 33.3% 33.1% 
средно и голямо  
(50 или повече) 

30.3% 32.0% 31.1% 

Сума на инвестициите в НИД през 2019г. (хил. BGN) 

по-малко от 5000  27.5% 15.4% 21.5% 

5 001 – 10 000 22.5% 10.3% 16.5% 

10 001 – 20 000 17.5% 17.9% 17.7% 

20 001 – 30 000 5.0% 2.6% 3.8% 

30 001 – 50 000 5.0% 10.3% 7.6% 

50 001 – 100 000 7.5% 5.1% 6.3% 
повече от 100 000 2.5% 10.3% 6.3% 

без отговор 12.5% 28.2% 20.3% 

средно 20 606 47 429 32 527 

Брой на хората, въвлечени в НИД 

нито един 5.0% 48.7% 26.6% 
един 37.5% 23.1% 30.4% 

двама 27.5% 5.1% 16.5% 

трима или повече 30.0% 23.1% 26.6% 
 

 
 

                                                            
1 Следните региони са обхванати град София и софийска област, Перник, Кюстендил, Благоев-
град, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.  
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Независимо, че географското разпределение на респондентите е равномерно 
между двата региона се наблюдават значителни различия в иновативната им актив-
ност. Средно около 21 хил. лв. са отделяли тези от югозапада и над два пъти повече 
тези от югоизтока – около 47 000 BGN. Това е изненадващо предвид, че в първия ре-
гион попада столицата София, но може да бъде обяснено първо с по-малкия брой 
неотговорили (12.5% срещу 28%) и също така с по-високия брой респонденти в 
горния диапазон за размера на инвестициите. Над 10% от компаниите в югоизточна 
България регистрират инвестиции между 30 001 и 50 000 BGN и други 10% – над  
100 000 BGN. За югозапад в тези интервали попадат съответно 5% и 2.5% от фирми-
те. 30% от предприятията имат само един нает за реализиране на НИД. Близо 60% са 
в етап на зрялост от дейността си и мениджърите считат, че са изградили успешен 
бизнес. Като цяло, данните посочват, че в югозападната част от страната по-голям 
брой предприятия имат иновационна активност макар и в по-малък размер, докато в 
югоизточна България има малко на брой компании с няколко големи инвестиции в 
НИД, което води до по-голям среден размер.   

 
3. Обучение на работещите и управленско консултиране  
 

Проучването дава подробна информация и за нагласите на предприемачите по 
отношение на обучението на персонала и управленското консултиране. Търсейки 
връзка с иновационната активност, тази секция анализира резултатите. Средно над 
45% приемат, че никога не са използвали обучение или консултиране. Този дял е 55% 
на югоизток при 33% на югозапад. Само 4% отговарят, че имат дългосрочни догово-
ри и партньорства за продължаващо обучение. Фигура 1 описва разпределението на 
предприятията според сферата на обучение или консултиране.  

Почти 37% не възприемат способността на персонала за самообучение като клю-
чово конкурентно предимство. Нещо повече, по-малко от 1/3та (30.5%) разглеждат 
обучението на персонала по-скоро като разход, а не – инвестиция. Само за 25% от 
проучваните компании обучението е приоритет и фактор за иновационна активност. 
Положителната нагласа към продължаващото обучение и инвестиции в квалифика-
цията е по-силно изразена в югозападния регион, което не е изненадващо. Тези ре-
зултати показват липса на разбиране и доверие в непрекъснато повишаващата се ква-
лификация на кадрите като предимство и фактор за дългосрочно развитие.  

Що се отнася до доставчика на образователни или консултантски услуги, респон-
дентите предпочитат малка компания или независим специалист/ консултант. Само 
15% са установили партньорство с университетска или специализирана институция, 
или бизнес училище. Най-важната характеристика при избор на доставчик е опитът и 
уменията за конкретната индустрия или регион (53%). Всеки втори респондент е 
посочил, че предпочита аутсорсинга при обучение на персонала или консултиране. 
Репутацията, предишни контакти, ниската цена и готовност да се удовлетворят нуж-
дите на клиента също са определящи при избора. Най-желаният обхват на такъв тип 
услуги включва комбинация от независима експертиза и интервенция, за което 
доставчикът предлага начин за постигане на желаната промяна, но също и участва 
при изпълнение на препоръчаните мерки. 
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Фиг. 1. Разпределение на българските предприятишя според сферата на обучение  
или консултиране 

(a) Продължаващо обучение  

 
 

(б) Управленско консултиране  
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Трябва да се отбележат и основните пречки за използване на обучение или 
консултиране на мениджърите (табл. 2). Те включват висока цена, липса на подходящ 
доставчик, дефицит на време и трудностите при удовлетворяване на специфичните 
нужди и изисквания на фирмата. Всеки пети (22%) посочва, че се опасява и от 
изтичане на конфиденциална информация за компанията и нейния продукт.   

 
Таблица 2. Основни пречки за използване на обучение или консултиране  

на фирмения мениджмънт* 

 

  
Югозападен 

регион 
Югоизточен 

регион 
Средно за 
извадката 

Обучение на мениджмънта  

Липса на съответните услуги в региона 31,6% 16,0% 23,8% 
Липса на време за използване на тези 
услуги 

23,7% 21,3% 22,5% 

Високи цени 38,2% 28,0% 33,1% 
Недостатъчна информация за такива услуги 18,4% 8,0% 13,2% 
Не се удовлетворяват специфичните нужди 
на МСП от предоставящите такива услуги  

31,6% 17,3% 24,5% 

Опасения от изтичане на конфиденциална 
информация относно фирмата и нейните 
продукти  

19,7% 8,0% 13,9% 

Друго 0,0% 13,3% 6,6% 

Консултиране на мениджмънта  

Липса на съответните услуги в региона 31,6% 9,3% 20,5% 
Липса на време за използване на тези 
услуги 

17,1% 13,3% 15,2% 

Високи цени 35,5% 36,0% 35,8% 
Недостатъчна информация за такива 
услуги 

10,5% 10,7% 10,6% 

Не се удовлетворяват специфичните нужди 
на МСП от предоставящите такива услуги  

17,1% 14,7% 15,9% 

Опасения от изтичане на конфиденциална 
информация относно фирмата и нейните 
продукти  

28,9% 14,7% 21,9% 

Друго 0,0% 12,0% 6,0% 
 

* Позволява се повече от един отговор. 
 
 

4. Заключение 
 

Резултатите от проучване на български, предимно малки и средни, предприятия 
позволяват да се направят следните изводи относно тенденциите в обучението на 
персонала и управленското консултиране. Голям дял от фирмите не разпознават 
продължаващото обучение като съществено предимство и условие за успех. Едва за 
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по-малко от една трета това е важно. Налице са разлики между двата изследвани ре-
гиона. Една на всеки две компании в югозападната част на страната се обръща повече 
от веднъж към обучение и управленско консултиране, докато в югоизточния регион 
този дял е едва 25%. Фирмите предпочитат специализираии доставчици, а не образо-
вателни институции, което подсказва, че българските предприемачи не виждат уни-
верситетите като източник на актуални знания и умения, както и модерни концепции 
и модели за управление на бизнеса и разрешаване на проблемите му. Високата цена 
се посочва като важна пречка за използване на обучение или консултантски услуги. 

Тези резултати могат да се съпоставят с данните на националната статистика, 
според които делът на малките предприятия с иновационна активност в страната през 
2018г. е само 24%, а при средните – 47%. В светлината на теориите за растежа нас-
тоящото изследване насочва към заключението, че недостатъчните инвестиции в обу-
чение е една от ключовите причини за това. Българският мениджмънт не отчита 
ключовата роля на човешкия капитал за конкурентността и просперитета. Няма уста-
новени навици и фирмена култура за продължаващо подобряване на квалификацията 
на заетите. Това от своя страна крие рискове не само на микрониво, но и за потен-
циала за растеж на регионално и национално равнище. По-задълбоченият анализ на 
връзката между продължаващото обучение, НИД и иновациите в нашата страна се 
очертава като една от насоките за бъдещо изследване. 
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Abstract: This research will focus on the broadcast management strategy in Malaysian 
public television station named as Radio Televisyen Malaysia (RTM) as a way for its 
business sustainability in the digital age. The digital revolution has modified the way 
television consumed. Audio-visual content can still be enjoyed watch live shows via 
television sets but recently the audience can also watch it by using their other screen 
devices such as mobile phones, personal computers, tablets, or other gadgets. Broadcast 
managers, executives, and the production team have an important role in the success of a 
program through responsibility for pre-production, production, and post-production 
activities. It is not an easy thing for the production team to maintain the aired programs 
with high demand and ratings. The theory used in this research is the Theory of Broadcast 
Media Management Strategy by Terry (2012), covering four broadcast management 
functions as planning, organizing, actuating, and controlling (POAC). The research 
employing a qualitative case study that will be using online personal interviews as the main 
source of data collection. 
 
Keywords: Public service television, Radio Televisyen Malaysia, Creative content, 
Broadcast management, Digital age. 

 
 

Introduction 
 

Public service broadcasting (PSB) stations around the world play an important role in 
the main pillars of its national media. The vast development of the digital age today has 
challenged the existence of public broadcasting companies are in a complicated and 
difficult situation. Maximum effort and commitment are required so that the production of a 
television show involves technological innovation, changes in the working system of 
broadcasters, as well as other support services. 

PSB also plays a big role in the community through the distribution of programs in the 
form of information, education, and entertainment. Various forms of programming, 
editorial freedom in the news section, accurate, transparent funding, PSB's responsibility 
can increase as well as support democratic activities in the media. Before the great digital 
growth, television stations broadcasters had a confined audience. Television audiences were 
restricted to the limited television channels they had accessible. Higher programme ratings 
meant bigger advertisement revenues, and distribution advantages gave the broadcaster 
greater power to monetize. Nowadays, those improvements have all, but vanished 
consumers have occasional gain access to many television channels and are continuously a 
click away from brand new program (UNESCO, 2005). 

To face the globally challenging in the era of digital technology development 
challenges, the creative media industries’ perspective needs to be creative and innovative to 
television content production in planning, actuating, organizing, and actuating procedures 
among the production team. The major television content creation, remarkably concerning 
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the central part such as a making-of fresh television shows (Bleyen et al., 2014). Due to 
handling the challenge in the era of digital technology, broadcasters need to understand the 
audience better to ensure they can appropriately schedule the best television content to 
reach the most valuable audiences. On the other hand, advertisers need to analyse the 
television audience and to communicate with their existing and future consumers.  

 
The Research Problem 
Billions of people around the globe got an enormous, benefited effect on the 

appearance of television as a communication medium. The reputation of television from a 
great invention has generated a special setting as home education and entertainment. Its 
intimacy towards many audiences has made television as the truly valuable resource of 
informational, educational and entertainment resource material.  

Studies on broadcast management on Malaysia Broadcast Stations involving their 
planning, actuating, organizing, and controlling procedures perspectives have not been yet 
explored widely since the latest study on neighbouring country’s researcher Briandana & 
Ifran (2019), which conducted a qualitative single case study on Metro TV, Indonesia to 
sustain in the era of the digital age. So, the problem statement of this study is to sustain in 
the broadcasting industry, Malaysian public television station needs an innovative 
broadcast management strategy involving planning, actuating, organizing, and controlling 
procedures on its production team. Currently, the rise of the digital revolution in has made 
conventional broadcasting stations around the world have declined on their revenue, quality 
of content, and found difficulties to survive and sustain in the broadcasting industry. In 
addition, many television stations start complaining due to the change of digital age 
(Sudibyo & Patria, 2013). Without an effective broadcast management strategy, it is 
difficult to assist Malaysian public television stations to achieve its goals. 

The United Kingdom's (UK) television viewing habits also changing due to the 
continued rise of online services such as YouTube Channel and Netflix. The 1% decreased 
recorded in 2018 compared to the year before was the substantial rate of decline involving 
young adults and children. Hence, declining viewing habits not also involving a younger 
group of people in the UK broadcast industry. In the worrying situation when linear 
broadcasters continue to produce high-quality on-demand broadcast content with proper 
planning, actuating, organizing, and controlling procedures securing the fund will slowly 
increasing their viewership rate in the decade’s future (Ofcom, 2019). 

The creative industry needs a platform and channel for the best talent investment in 
recruiting and preserving the continuity of the originality of this complex art form. 
Therefore, the development of creative and innovative content is an important opportunity 
and a lucrative investment for the future of the broadcasting industry. It requires strong 
cooperation to mobilize television production energy in providing the best products to the 
audience. If there is work that is meaningful, unique, and important, then it will ensure job 
opportunities in this industry will maintain and sustain in the broadcast business setting 
(Knaebel, 2020). 

From the Malaysian perspective, reports from Malaysian Communications and 
Multimedia Commission or MCMC by sector, telecommunications contributed RM35.86 
billion or 70% to the total revenue of the domestic communications and multimedia 
industry in 2018, a rise of 3.7% from the previous year. The increase in rates is due to the 
growth in total consumer demand for data and Internet services. In terms of the 
broadcasting industry, the revenue of this sector slightly decreased by 0.3% to RM6.4 
billion in 2018 compared to RM6.42 billion recorded in 2017. The decline in total revenue 
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was influenced by the decrease in advertising revenue and Pay TV Subscriptions (MCMC, 
2019). 

Radio Televisyen Malaysia or RTM is owned by the government as a national 
television station. National television is a free-to-air (FTA) television broadcasting station 
owned and maintained by the community by the government for programs in the form of 
information, education, and culture. Therefore, RTM plays the role of national television by 
highlighting television programs that contain a positive and high moral message to the 
formation of a glorious society. Television revenue from advertising decreased to RM14.7 
million in 2019 compared to 2018 revenue of RM42.5 million and RM 45.7 million in 
2017. One of the main reasons for the decrease in advertising revenue after the acquisition 
by RTM Marketing and Promotion Division from external consultants, namely Zenith 
Consulting Sdn. Bhd. (MCMM Annual Report, 2019). 

Meanwhile, low-value content from conventional television scheduled slowly will 
continues to lose its audiences with an increasingly nonlinear digital platform if they do not 
have a suitable broadcast management strategy to face this tremendous challenge in the era 
of digital technology. Therefore, this research aims to explore the broadcast management 
initiatives of the Malaysian public broadcasting station, which is Radio Televisyen 
Malaysia (RTM) in implementing its programming plans to survive in the digital age. 

 
Literature Review 
Radio Televisyen Malaysia (RTM) 
The history of radio in Malaysia began in 1921 when Al Birch, an electrical engineer 

from the Johor Government brought the first radio set to the country. He later set up a 
similar association in Penang and the Malaysian Wireless Association in Kuala Lumpur. In 
1930, Sir Earl of the Port Authority of Singapore launched shortwave broadcasts every two 
weeks either on Sundays or Wednesdays. The effort was then continued by the Malaysian 
Wireless Association, which launched its broadcast from Bukit Petaling, Kuala Lumpur via 
a 325-meter wave. This was followed by the efforts of Sir Shenton Thomas who opened the 
British Broadcasting Corporation Studio using its transmitter in Caldecott Hill, Singapore 
on 11 March 1937. Subsequently, the British Malaya Broadcasting Corporation was taken 
over by the Straits Settlements and became part of the British Ministry of Information 
better known as the Corporation. Malayan Broadcasting (RTM, 2020). 

In 1960, for the first-time commercials were broadcast on radio and it became a new 
source of government revenue. When Malaysia was formed on 16 September 1963, the 
announcer on duty using „Inilah Radio Malaysia“ or This is Radio Malaysia was used as an 
introduction by the announcer on duty when. The broadcasting field opened another page 
with Angkasapuri starting its broadcast on 6 October 1969. Radio and television later 
merged under the Ministry of Information. The growth of the first channel, Network One, 
encouraged the formation of a second channel on 17 November 1969. At the Angkasapuri 
Complex, swift development took place in the field of broadcasting either radio or 
television. The national radio network starts 24 hours to serve all listeners, especially those 
who work nights. The development of new media has a huge impact on the dissemination 
of information to the public. Realizing this fact, RTM took a step forward by introducing 
web streaming TV and Radio as early as 1996. Starting in 2012 the service was expanded 
with the use of mobile streaming. As of 2013, RTM has three (3) TV stations (TV1, TV2, 
TVi and Galaksi Muzik) and 34 Radio stations that can be watched and listened to via web 
and mobile streaming (RTM Mobile). Currently, RTM is taking a step forward in line with 
current technological developments by featuring five (5) TV stations (TV1, TV2, TV Okey, 
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Berita RTM, and RTM Sports) and 34 Radio stations that can be watched and listened via 
the web (rtmklik.rtm.gov.my) and RTM Mobile Application (Ibid, 2020). 

 
Broadcast Management 
The ability to manage change is one of the skills and means of life of broadcast station 

managers as well as competing against any drastic changes in the current style of viewing 
and dealing with innovations in the field of communication and multimedia technology. 
The recent transformation in the digital technology age has added pressure for broadcast 
station managers to remain competitive and sustain in the broadcasting industry business 
activities. 

The field of broadcast management is growing rapidly by involving diversity, 
specialization, technology concentration, and internationalization aspects that dramatically 
change the business structure of a broadcast media. Media users will change if they are 
exposed to the effects of technological change on their lifestyle. Thus, the main challenge 
for executives and broadcast managers in the evolving environment driven by the Internet is 
the ability to balance their business achievements between creative and technological 
initiatives driven in the era of the digital media revolution (Mahoney, 2020). 

The famous Bill Gates in 1996 wrote an essay entitled „Content Is King“ in which he 
predicted a successful mass media leader if he wisely used the Internet as a market for 
ideas, experiences, and product and content markets. In addition, the technology available 
on the internet can allow broadcast executives and managers to be free to charge in the 
production of media products, namely television programs with the assumption and hope to 
attract the attention of many viewers (Evan, 2017).  

Terry (2012) describes four basic functions of management, namely, planning, 
organizing, actuating, and controlling. In completing this study, the researcher will apply 
the four broadcasting management functions adapted from one of the leading researchers in 
the field of management known to the acronym of POAC in achieving the research goals 
based on the description of each function studied: 

a) Planning is a very important phase for a broadcast station in achieving its 
objectives. The initial planning process to produce a planned television show will 
determine whether the organization's goals and objectives will be achieved successfully. It 
is a series of activities related to efforts to formulate programs that are useful to the target 
group and everything to be done, defining objectives and policies, directions to be taken, 
and procedures and methods to follow to achieve the goal. Careful planning needs to be 
carried out in the management of the broadcast media involving the pre-production process 
including determining the idea or concept of filling the television program to be produced, 
the sources, and budget estimates. 

b)  Organizing is a process by which broadcast stations organize and distribute their 
work among members of the organization and, the goals of the organization will be 
achieved if implemented efficiently and smoothly. Organizational functions in broadcast 
media management can be realized through the distribution of their production tasks. In the 
process of television production, each employee carries out the duties assigned to them 
such as producers, production assistants, graphic and set creative teams, event directors, 
camera operator, lighting, audio man, makeup, and wardrobe, editors, and other supporting 
teams. 

c)  Actuating is the least important function in which broadcast production activities 
continue to be the implementation phase in achieving the goals of broadcast stations. In 
broadcast media management, this function can be established during the production 
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process. At the time of this production, the producer worked with the program director to 
create the program as planned. At the same time, television producers will be conducting 
live program recordings for both the broadcast and the delayed telecast through the package 
that will be provided later. 

d)  Controlling is an activity that acts as a way of comparing plans to what happens. 
According to Koontz (1972) as quoted in Janakiram (2010), control is the act of measuring 
and correcting appearance with the aim of ensuring that the goals and plans that have been 
decided to have been successfully implemented as previously planned. Therefore, 
controlling has involving the steps of the establishment of standard performance, 
measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standards 
and finding out deviation if any, and the corrective action. In the process of producing a 
television program, the controlling function can be realized in the post-production process. 
During this stage, the editing team will edit the program material; therefore, the content will 
be more appealing. The production team will include creative and innovative aspect which 
involving images or videos, graphics, visual and sound effects, and other aspects that will 
make the program material give more impactful to the audience. 

 
Creative Content 
It is not easy to be a creative person in the broadcast industry. It viewed as one of the 

most complicated in human mental activity. The element of one’s creativity normally 
closely related to extensive from educational background, social experience, human 
development, which contribute to variety of skills applied (Runco & Sakamoto, 1999). Real 
creativity is a strange and difficult concept to describe beyond imagination, and therefore 
difficult to define the term creativity due to uncertainty about the true meaning of the 
concept that no definition is generally acceptable by previous researchers. (Andriopoulos & 
Lowe, 2000).  

Two dimensions of creativity have been brought together, with the first dimension is 
the originality of ideas, which is a phenomenon that occurs in daily life that results in one 
can act creatively as an important aspect of his contribution to the working environment 
and requires many parties involved in creative work. Meanwhile, the second dimension of 
creativity involves the meaning of use refers to the material or method to evaluate a new 
idea that is practically used (Shalley et al., 2004). Additionally, the creative industry such 
as broadcasting requires the production of innovative original works for each television 
producer who produces a lively show in the form of news as well as current affairs, 
entertainment, drama, magazines, sports, and so on. Creative television content is the basis 
of acceptance by the target audience who watch it for their own despair. To be a creative 
television producer usually is not coming from inborn time however can be taught to 
accelerate mind action if they eager to change. 

Several government organizations and scholars have provided their own definitions of 
the concept of innovation (Lijster, 2018). New and up-to-date concepts and ideas require 
careful planning by television producers in producing quality programs that are acceptable 
to the audience. Innovation also requires a creative touch in the making of a television show 
to have a profound effect on the formation of the mind, social society coincides with the 
function of communication as an audience who can form their thoughts and to shape the 
thinking style of the people.  

Innovation involves the process of developing new ideas or applying new ideas to 
practical activities that can produce applications that benefit the whole community. The 
application of new concepts in the process of innovation in the production of a better 
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method that will produce something useful. Every change that happens demands that one 
must think out of the ordinary. The advantages possessed by the brain that has given to us 
need to be treated more wisely and very disappointingly if it fails to act as much as possible 
(Chapain et al., 2010). A television show producer needs to use the entire history of life 
experiences, and the little things that happen in the environment in the production of 
creative and quality television content through the healthy competition of the broadcasting 
industry.  

 
The Research Methods 
This research used a qualitative single case study a research method. This method will 

provide a space and opportunity to explore deeper understanding into the process of 
producing television programs in Malaysia based on inductive practical ideas in evaluating 
actions taken by broadcast managers and executives in planning, organizing, actuating, and 
controlling television programs process to stay relevant toward their audiences. 

The primary data in the research would be conducted through in-depth online 
interviewing the informants. There were totally 5 (five) informants from Radio Television 
Malaysia. The interviewing approach is the upmost extensively source for data collection 
activity in qualitative research (Creswell, 2013). The technological changes in the evolution 
of Internet penetration over the last few decades ago have switched to online interviewing 
experience in qualitative research, fortunately, solved the problems related closed contact to 
face-to-face interviews that normally applied before this (Hooley et al., 2012). Currently, 
due to the social distancing on COVID-19 Pandemic, these new norms of interviewing 
activity have been applied will assist the researcher to continue and accomplish their 
research result positively. 

The reason behind the researcher choosing the semi-structured online interview rather 
than a structured interview is that it is offering adequate flexibilities approach with different 
informants while still covering the same angle in the data collection activity. Through the 
online interview, the researcher is suggesting using Google Meet (GM) or other video 
conferencing platform suitable with a recorded session to secure the audio-visual 
conversation and to ensure the recorded meeting safely keep for future usage if needed. 

 
Results and Discussions 
Based on the data results from an online in-depth interview with 5 (five) informants 

from different department of Radio Televisyen Malaysia (RTM), the production team 
applied 4 (four) functions of broadcast management strategies as designed by Terry (2012) 
as planning, organizing, actuating, and controlling. 

 
a) Planning 
The first research objective is to identify the planning process of Radio Televisyen 

Malaysia (RTM) to sustain their business in the digital age have drawn the questions 
involving the method used by RTM to evaluate the effectiveness of its broadcast 
operations. Based on Informant 1 reported that the broadcast station wants to evaluate a 
program based on the rating. Besides that, Informant 2 also gave the same reason towards 
this matter by stressing the important of having the rating aspects as the evaluative tools. 
Whatever the producer wants to make a program, if there is no rating involve, it is difficult 
to evaluate the effectiveness of their broadcast operations. Informant 3 added that the rating 
process in RTM was using two consultant companies which are AC Nielsen for television 
audiences, and GfK Radio Audience Measurement (RAM) to measure radio audiences. 
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Informant 4 also stated the importance to have ratings because the broadcast production 
team needs to know who the audience and listeners are on RTM. In addition, another 
Informant 5 stated that data obtained from audience ratings can be used for program future 
development. This informant added when the production team gets the data, it is easy for 
them to slot in a suitable program accordingly.  

The second question under this phase is dealing with the division's program production 
planning in improving RTM's strategic objectives over time. All informants stated that the 
RTM's mission is to win the hearts of the people through radio, television and digital 
platforms that building an informed Malaysian society. Informant 1 stated that the 
importance of RTM’s mission and vision as the basic guidelines towards all divisions in 
RTM, namely as Documentaries, Entertainment, Drama, Sports and involving News & 
Current Affairs Divisions. Informant 2 stated that all divisions in RTM asked to produce a 
work that can be lifted to the maximum result to the target audiences. Informant 3 stated 
that usually, in the preparation of the work, the production team will discuss in a team and 
not follow our own interest but, they must survey all the different market requirements 
according to the era of 70s, 80s till now. Furthermore, the television production team must 
be looked back to meet the needs of viewers who crave a refreshing program at the same 
time there is an element of oldies. Informant 4 stated that to produce a creative television 
work that is solid and excellent, at least will reach 70% to 80% is good enough already and 
the informant believes that there is nobody can reach 100% perfect in television production. 
Informant 5 stated that in earning a television production work, brainstorming activity is the 
most important. First, the production team must do research because without having proper 
planning they will not get an interesting and better-quality program.  

 
b) Organizing 
The second research objectives are to determine the organizing process of Radio 

Televisyen Malaysia (RTM) to sustain their business in the digital age have drawn the 
questions involving the division of work that can help towards areas of specialization in the 
various activities of concern. All informants agreed that there is no need to worry about the 
division of work in RTM because it under the art and talent scheme, and before they are 
entering to join most of them in the qualification of mass communication and media studies 
field of studies including broadcasting and another program. Informant 1 stated that in 
RTM there is a unique situation whereby there are certain job position is not based on the 
higher academic grade that depends on talent and experience specialties. Informant 3 stated 
that they know where the limits are and the staff’s relationship with superiors and what 
work needs to be done. Informant 5 stated that the tasks for any job descriptions are often 
being divided accordingly to production and over-the-top (OTT) platform before they want 
to start any project. 

The second question under this objective is whether RTM officer understands their 
working function of the use of power clearly. All informants agreed that the new RTM staff 
are required to successfully complete their Basic Production Course for 3 (three) months 
before they will be assigned to the production divisions. In addition, Informants stated that 
the field of television production in RTM requires the element of creativity and innovation 
besides giving high working commitment. Informant 1 stated that mostly RTM was very 
lucky because their staff are very fast learners and good because most of them are 
information technology savvy. In terms of division of tasks, all informants agreed that there 
is no problem except for the new staff with 1 to 2 years of working experience in television 
production. 
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c) Actuating 
This broadcast management function can be achieved during television production 

development. As a leader, they must have a leadership style to ensure whatever their order 
will be delivered to the subordinate accordingly to the organization’s objectives designed 
before. Based on Informant 1 the democratic leadership style is needed if a manager or 
leader wants to deliver their message. The manager must call for everyone to give their 
opinion when needed. All informants agreed that television production teams were in the 
creative field, this is not the idea from a manager however may coming from other 
production team members in various position because creative things are very subjective. 
Like a democratic leader who can give an opinion and can argue together as well as make 
the staff around and subordinates can feel have team spirits in that project, but then again 
not just the passenger. 

The full commitment given in the job is very important to the successful process in 
actuating process in television production teams. There is a need for staff to provide their 
full support to deliver their assigned work. Informant 1 stated that if you are a leader, it is 
very important for you to contribute the ideas first and present the line-up to all staff and 
then brainstorm ideas together. I addition, the other informants stated that as a leader they 
must not demean their subordinate staff and should respect them because sometimes the 
ideas given are good together with unique points of view.  

 
d) Controlling 
The controlling function in broadcast management involving the post-production 

activity from broadcast managers and the television production team's point of view. All the 
informants stated that if the production team wants to monitor the program that is produced 
is good or not, must first produce a quality program and the second aspect is by program 
promotion. Besides having a television and radio platform RTM has another platform 
which over 80 channels through social media that contributed more than 3 (three) millions 
of followers. Informant 1 stated that there is a need to build up a good rapport with 
everyone involved in the program promoting the program through the cooperation with 
other external agencies that are collaborating the television program by using their services 
as well. In addition, based on informants stated that after the new broadcast program has 
been aired, they will look after the responses from the audience through AC Nielsen rating 
data and social media platform. Informant 1 stated that the production team will see at least 
the data after 4 (four) times the broadcast program being broadcasted, then from there, they 
will see the lack of programs for any improvement made. 

 
Conclusion  
In concluding this research paper, Radio Televisyen Malaysia (RTM) is proposed to 

have a new broadcast management strategy dealing with functions in management which is 
planning, organizing, actuating, and controlling to maintain its business in the digital age. 
RTM must move forward in their planning activities by introducing their new television 
programs. By practicing the program’s mix and match approach by adapting from others 
television production programs in all aspects locally and internationally. Historically, since 
Malaysian Independence Day, RTM is a superior broadcast station and everyone focused 
on them and currently, RTM is moving ahead towards the usage of rating as measurement 
tools to evaluate their broadcast programming. The Strategic Division will collect data and 
audience research. For example, after airing 13 episodes of the program, the production 
team can obtain audience survey data for reference, and they will use it to make 
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improvements for the program that will be continued or new ones. As for a record, the 
production team only make a program and they do not know if the program is good or not, 
whether the audience likes or not their television program because they must understand 
that RTM is not the only television station but has to compete with other terrestrial private 
television stations and satellite pay-television station in Malaysia. 

Furthermore, the human aspect also involves managing people in broadcast 
management. As respectable broadcast managers, they will always be looking after any of 
the consequences before making their decision. If someone wants to be a great leader, they 
must be firm and do not be like "empty cans that make more noise” and applying the “walk 
the talk” idea. In facing the challenges of global digital technology, Radio Televisyen 
Malaysia (RTM) need to remain competitive and still healthy in producing the best 
television content. The local television production team needs a clear broadcast 
management strategy on its planning, actuating, organizing, and actuating procedures to 
ensure that the television content produced has a place in the hearts of its target audience. 
The production crew has an important role in creating the success of a program through the 
pre-production, production, and post-production process to ensure they will be relevant in 
the broadcasting business. 
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Abstract: The European Union is a dynamic community of sovereign states that share and 
implement common strategies for the digital transformation of their industries. Germany, 
as the leader of digitalization in the EU and the author of the concept of Industry 4.0, is the 
first country to develop its national idea of a growing and innovative digital economy. 
Taking into account the common digital priorities, the European Union has formed a single 
concept - a model for digital transformation of the European economy. 
In this context, based on the main documents with a view to establish a digitalized Europe, 
the main areas for digital transformation in the European Union are revealed. They are a 
promising vision for both the digital future of Europe and for mutually beneficial and 
copious digital cooperation. 
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1. Artificial digital intelligence 
Reliable artificial intelligence (abbr. AI) can bring many benefits, such as better health 

care, safer and cleaner transport, more efficient production and cheaper, more sustainable energy. 
The digitization of artificial intelligence includes the following activities: 
•  creating a new public-private partnership in the field of artificial intelligence and 

robotics; 
•  strengthening and connecting research centers for excellence in the field of artificial 

intelligence; 
•  at least one digital innovation center specializing in artificial intelligence in each 

Member State; 
•  providing more funding for the development and use of artificial intelligence with 

the help of the European Investment Fund; 
•  use of artificial intelligence to increase the efficiency of public procurement 

procedures; 
•  assisting public authorities in procurement of artificial intelligence systems.  
 

The European Commission's proposals include the following aspects: 
 new risk-oriented artificial intelligence legislation without restricting innovation; 
 requirements for transparency, traceability and human control regarding high-risk 

artificial intelligence systems; 
 authorized inspection of artificial intelligence systems, such as cosmetic products, 

cars or toys; 
 objective data sets; 
 launching a pan-European debate on the use of remote biometric identification (e.g. 

facial recognition).  
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The figures for artificial intelligence clearly show the following parameters: 
(i)  1.5 billion euro – EU funding for artificial intelligence research and innovation 

increased by 1.5 billion euro (up 70% from the previous period);  
(ii)  20 billion euro. The aim is to attract over 20 billion euro in total annual artificial 

intelligence investment in the EU over the next ten years; 
(iii) More than 25% of all robots used by industry and households are manufactured in 

Europe. [1] 
 
2. Digital data 
Data is at the heart of the digital transformation. It affects the way we produce, 

consume and live. Access to and ability to use ever-increasing data sets is essential for 
innovation and growth. 

The EU will create a single data market in which: 
•  Data can move freely within the EU and across sectors for the benefit of all; 
•  European rules, in particular on privacy and data protection, as well as competition 

law, are fully respected; 
•  The rules for accessing and using data are fair, practical and clear. 
The European Commission is proposing a new European way of managing data to 

facilitate the exchange of data between sectors and Member States. 
The forecast data for 2025 show: [2] 
(i)  530% – increase in global data volume, from 33 zettabytes in 2018 to 175 zettabytes; 
(ii)  829 billion euro – value of the data-based economy in the EU-27. Of the € 301 

billion (2.4% of EU GDP) in 2018; 
(iii)  10.9 million data specialists in the EU-27 – from 5.7 million in 2018; 
(iv)  65% of the EU population with basic digital skills – from 57% in 2018.  
 
3. Industry - double ecological and digital transition 
Europe's industry covers: 
  20% of the total European added value; 
  80% of European exports; 
  35 million jobs; 
  99% of European companies are small or medium-sized enterprises. 
There are three driving forces with the goal to transform the industry, support small and 

medium-sized enterprises, whilst maintain Europe's sustainability and competitiveness: 
First, a green transition, in the context of which the European Green Pact represents 

Europe's new growth strategy. It is based on the goal of becoming the world's first climate-
neutral continent by 2050. [3] 

Second, a digital transition that allows industry as well as small and medium-sized 
enterprises (SMEs) to be more proactive, provides new skills for workers and contributes to 
the decarbonization of the economy. Build a more circular economy by reducing its carbon 
and material footprint, and introducing circularity throughout the economy. The transition 
to a low-carbon economy is expected to create more than 1 million jobs by 2030. Europe 
already has 1 million job vacancies for digital experts. 

Third, competitiveness on the world stage, for which Europe must use the impact of its 
single market to impose global standards. EU industry is highly integrated into global value 
chains, operating globally. 

Ultimately, Europe's industrial industry needs to become greener, more circular as well 
as more digital. 
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4. Basic digital technologies 
Cloud computing, quantum technology and high-performance computing technologies 

play a key role in building Europe's digital resilience, namely: 
•  Cloud computing is essential to ensure that data is processed efficiently and can 

contribute, inter alia, to the environmental transition in areas such as agriculture, 
mobility, buildings and manufacturing. 

•  High-speed computing, also known as supercomputer computing, allows data to be 
processed and analyzed at speeds thousands of times faster than other computers, 
which could lead to significant scientific advances. 

•  Quantum technology uses the properties of quantum mechanics to create practical 
applications that can lead to significant improvements in science, industry and 
society. [4] 

 
5. Digital jurisprudence 
Digital services legislation will introduce a number of new, harmonized EU-wide 

obligations for digital services, carefully graded based on the size and impact of these 
services, such as: 

-  rules for removing online illegal goods, services or content; 
-  safeguards for users whose content has been incorrectly deleted from platforms; 
-  new obligations for very large platforms to take risk-based actions to prevent abuse 

of their systems; 
-  comprehensive transparency measures, included with regard to online advertising 

and the algorithms used to recommend content to users; 
-  new powers to thoroughly review the operation of platforms, including facilitating 

researchers' access to key platform data; 
-  new rules for traceability of business users in online markets, supporting tracking of 

sellers of illegal goods or services; 
-  a new procedure for cooperation between public authorities to ensure effective 

implementation within the single market. 
Legislation of digital markets combats the negative effects of certain types of behavior 

on platforms that act as "guardians of the digital entrance" within the single market. 
 
Digital market legislation requires: [5] 

(i)  applying to large service providers on the main platform that are most vulnerable to 
unfair practices, such as search engines, social networks or online intermediary 
services; 

(ii) setting quantitative thresholds as a basis for determining the alleged security guards 
of the information input; 

(iii)  prohibiting a number of manifestly unfair practices, such as blocking users from 
uninstalling any pre-installed software or applications; 

(iv) requiring that the guards of the information entrance proactively take certain 
measures; 

(v)  imposing sanctions for non-compliance, which could include fines of up to 10% of 
the global turnover of the information entry guard, in order to ensure the 
effectiveness of the new rules; 

(vi) targeting market investigations to assess whether the practices of a new entry 
gatekeeper should be added to the current market rules. 
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6. Digital cybersecurity 
The digitalization of European cybersecurity must include: 
First, Firewalls 
A firewall is a key element in building any cybersecurity system. It is the first unit that 

receives incoming communication traffic directed to the inside of the local LAN of the 
exchange. 

Second, Endpoint protection system. 
It prevents all exploits, including those that exploit unknown Zero-Day vulnerabilities; 

provides protection against malware in executable files without the need for signature 
updates or Internet connection, protection against exploits, protection against malware as 
well as capabilities for unknown antivirus analysis. 

Third, Data Protection System (DLP) 
Today's IT environment is a difficult challenge for businesses that strive to comply 

with dozens of global data security regulations. For this reason, it is essential to use security 
solutions with an integrated system with a data leakage protection functionality. 

Fourth, Data detection system. 
Detection system of user identification data and investigation of security signals. 
Fifth, Vulnerability management system. [6] 
Monitors known and existing vulnerabilities and problems, issuing a warning when 

new vulnerabilities are detected. The system scans systems with public and private IP 
addresses for current security vulnerabilities and has the capacity to scan an unlimited 
number of IP addresses, without limiting the number of scans. 

An example of digital jurisdiction is Digital Family Justice and the digitization in the 
context of the Covid-19 Pandemic. [7] 

 
7. Digital education 
„Digital education“ consists of two main areas: the development of digital competences 

for students and the pedagogical use of digital technology. Teacher competence is a major 
factor in the pedagogical use of digital technologies. [8] 

The European Digital Competence Framework for Citizens, also known as Dig Comp 
[9, pp. 22-43] (Version, Carretero, Vuorikari and Punie, 2017), describes digital 
competence in detail.  

There is a process of adapting education and training to the digital age, which should 
take place in the period 2021-2027. It proposes two strategic priorities, namely: 

First, Promoting the development of a highly efficient ecosystem for digital education; 
Second, Improving the digital skills and competencies needed for digital transformation.  
In conclusion - strengthening cooperation and exchanges in digital education at EU 

level will require consumer-oriented innovation and engagement through digital education 
hackathons. 

 
8. Digital health care and prevention 
The purpose of the digital value chain is to transform health care and care in the digital 

single market by using the potential of data to empower citizens and build a healthier 
society. 

Digital health care and prevention include: 
(i)   Secure access and exchange of health data; 
(ii)  Health data combined for research and personalized medicine; 
(iii) Digital tools and data for citizen empowerment and person-centered health care. 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

59 

It is recognized that Europe faces a major challenge with the sustainability and quality 
of health care delivery. Public spending on health and long-term care has been rising in 
recent decades in all EU Member States and is expected to rise further. In 2015, they are 
8.5% of GDP in the European Union and could reach 12.5% of GDP in 2060. [10] 

In the context under consideration, аlarming statistics and recovery from the Covid-19 
pandemic call for e-health, telemedicine and other digital technologies such as 4G/5G 
mobile communications, artificial intelligence and supercomputers to evolve, providing 
new opportunities for the transformation health systems. 

 
9. Connectivity (programming) 
In a digital environment connection or dependency refers to the degree to which one 

digital module relies on another digital module. The term connectivity is used in object-
oriented design together with the concept of cohesion. Dependence is used more in 
traditional programming. 

Connectivity is usually contrasted with cohesion (internal coherence). Low 
connectivity often means high cohesion and vice versa – high connectivity implies low 
cohesion. Object-oriented programming is a paradigm in computer programming. 

The main directions of development include: 
(i)  Providing high speed mobile connectivity on key transport corridors; 
(ii)  Improving the coverage in the settlements with a focus on peripheral, underpopulated 

and rural areas; 
(iii) Development of the state support network; 
(iv) „Green” connectivity; 
(v)  Stimulating consumption. 
 
10. Digital identification 
Electronic identification in the European Union is carried out in accordance with 

Regulation (EU) № 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 
2014 on electronic identification and certification services for electronic transactions in the 
internal market and repealing Directive 1999/93 / EC. EC (European Parliament, 2014). 

E-identification as "the process of using data in electronic form to identify persons 
whose data uniquely constitutes a natural or legal person, or a natural person representing a 
legal person". [11, pp. 62-63] 

The practical implementation of digital identification is implemented within the pilot 
project „Electronic Identity“ (eID). Digital identification is one of the tools to ensure secure 
access to online services and to carry out electronic transactions. [12] 

A clear example of digital cooperation is the concept of Factories of the future under the 
National Technological Initiative (Components of a factory of the future), which includes: [13, p. 14] 

 

 
Figure 1. Components of a factory of the future 
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I. Digital factory, digital product development and modeling include: 
a. Technologies: Digital development and Modeling; New materials and designs 

including certification; Additive and hybrid technologies; CNC technologies; and 
Smart Big Data. 

b. Results: less development errors; little need for revision, less production waste; 
faster market entry for products. 

c. Product: Digital model; Digital twin; and samples or small series. 
d. Technological maturity: TRL1 - TRL 9; and MRL 1 - MRL 10. 
 

II. Agile production and mass development of mass-cutting solutions at intelligent 
factories covers. 

like a digital factory + 
a. Technologies: Industrial robots; MES and ICS systems; Sensor technology; 

Industrial Internet; and big data. 
b. Results: Less production waste, low energy consumption; Higher productivity; 
c. Product: Series product. 
d. Technological maturity: TRL 4 - TRL 9; and MRL 4 - MRL 10. 
 

III. Virtual factory, spatially distributed, network production is presented as. 
digital factory + 
intelligent factory + 
a. Technologies: Digital Operational Management Systems (ERP, CRM, SCM); 
b. Results: More value creation; More employment; More transparent supply chains; 

and Protection of intellectual property; 
c. Product: Supply chain; Model or small series; and Product Serial product; 
d. Technological maturity: TRL 1 - TRL 9; and MRL 1 - MRL 10. 
 

Symbols used: Computer Numerical Control, abbreviation (CNC); MES - Manufacturing 
Execution System; ICS - Incident Command System; ERP - Enterprise Resource Planning; 
CRM - Customer Relationship Management; SCM - Supply Chain Management (SCM); 
TRL - Technology Readiness Levels: TRL 1. Basic principles observed; TRL 9. Actual 
system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key 
enabling technologies; or in space); MRL - Manufacturing Readiness Levels: MRL 1. Basic 
manufacturing implications identified; MRL 10. Full rate production demonstrated and lean 
production practices in place. 

 
Conclusions 
First, the concept of Industry 4.0 requires a link between the digital world and the 

offline world. In the field of industrial production, this goes hand in hand with the 
maximum automation of all business processes, technological processes and production 
processes within a company. 

Second, the Digital Transformation Transformation in the European Union is an 
irreversible process that requires political will, flexibility, sustainability and a broad 
financial resource. 

Thirdly, the commented areas of cooperation are most developed in leading countries 
such as Germany and France, which suggests that they will be the „locomotives of 
digitalization“ in the European Union in the future. 
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Abstract: Preliminary results of the scientific research into the interaction between human 
self-awareness and existing socio-economic relations in the face of scare resources, which 
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process of institutional transformations in society as a result of the interaction between 
mind (individual, collective) and existing socio-economic relations. 
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The urgency of enhancement of socio-economic relations and individual and social 
identity, which, step by step, evolve in the field of objectively necessary economic freedom, 
consistent with the fundamental goal of social and personal reproduction, can be compared 
with the saving light of a distant lighthouse inviting a loan traveller in the darkness of a 
rainy night, desperate in search of the right way to his „father’s house” in endless 
wanderings around the space and time of socio-economic formations. 

It seems natural and logical to reveal from time to time the controversy or doubtfulness 
of some knowledge, which objectively confirms its transience. Whilst the truth is that an 
individual is endowed with the ability not only to cognize reality as such, but also to 
possess it to some extent. 

In this context, the content and nature of the synergies existing between individual, 
social identity and the totality of socio-economic relations as an integrated system of social 
and personal reproduction, is treated as the main goal of the research. Whereas the specific 
features of the synergies between the critical components of the individual identity such as 
desires, will, reason and others, surrounded with the fluids of its spiritual and moral state, 
describe the actual “Ego” of the personality at the next stage of development and can be 
construed as the primary goal of the research. [1. P.17-23] 

Non-traditional methods in the study of the currently dominant maximalist-egoistic 
approach to solving the fundamental problem of man and society, consisting in the 
increasing need for satisfaction of constantly growing and steadily increasing demands, 
discover new, previously inapproachable horizons of vision and improvement of 
historically formed (sometimes, spontaneous and insufficiently conscious) socio-economic 
relations. [2] Which are the still dominant economic-egoistic-capitalist relations, however 
gradually relinquishing their progressive historical role to the era of socio-economic 
formations and more and more contributing to the aggravation of social, environmental, 
political, religious, national and other contradictions at all levels of the social structure. 

Following the results 15-year performance of the Millennium Development Center 
(UN MDGs), despite the efforts made by the UN MDGs and the achievements in the 
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economic life of society, many global problems of human existence have survived and become 
even more pressing.[3]  After all, „it’s not just about economic growth: its high rates provides no 
undertaking for respectable employment, social integration or equality,” as one of the leaders 
noted [4] when summarizing the performance of the UN MDGs over the past 15 years. 

As a result, the need for an in-depth study of the influence of the man has been 
realized, such as desires, will, and creations of the human mind on the development not 
only of the existing reproductive relations system, but first of all, the individual identity, 
tendencies and patterns of development in interaction with the existing system of economic 
egoistic-capitalist relations of the post-industrial capitalist society. 

The research data in the 2016 UN SDGs report on human development in the Russian 
Federation is quite eloquent. It indicates that for 10 of the 17 Sustainable Development 
Goals adopted by the UN for  the implementation by 2030, the most important is the social 
priority with the highest status (the „main priority”) and for another 5 environmental goals, 
the next in importance is the „complementary priority.” [5] 

A complete swing-round in social orientation of the reproductive process, i.e. its 
greening, which is the result of the interaction of identity (individual, social) and existing 
socio-economic relations, is a consistent evolutionary transition to a new social space. 
Moreover, the goal „To ensure the transition to sustainable patterns of consumption and 
production”, the only one among the 17 goals (UN SDGs), is acknowledged to have the 
highest priorities, viz. „main social priority”, „complementary economic priority” and 
„environmental priority”! 

Non-traditional methods, tools, procedures for studying the phenomenon of objective 
reality, that is, individual and social identity within the system of reproductive relations 
become more and more topical in determining the characteristics of these rational patterns 
of consumption and enhancing the institutional structure of production. 

Meanwhile, the modern mainstream of economic science providing equilibrium 
analysis of economic dynamics and its characteristic concept of universal laws describing 
the past, present and future, and the opposing economic concepts, models based not on the 
principles of economic rationality or equilibrium, but on the principle of ontological 
uncertainty of the future because of lack of exhaustive information of the future and 
bringing to the fore emotions and intuition, or average mass behavior, cannot see the 
individual with his desires, will, reason, and therefore, cannot avoid the paradox of “tossing 
a baby out with the bath water”, when an economic agent – man – is deprived of his 
rightful place in the reproductive process, or Divine Inheritance. The „Maestream” models, 
which provide for rational-selfish optimizers and neo-orthodoxy models with their 
uncertainty and unknowableness of the future, In the concepts, the mystery of man origin is 
carefully avoided, its evolutionary purposefulness, development of its spiritual, moral and 
intellectual potential, its evolutionary status – the dual nature of man, theoretically deprive 
the man of the future.  

Meanwhile lies goes on, at the same time economic practice is continuously improving, 
and individual research teams focus their efforts on enhancing the mechanism of economic 
management and identifying opportunities for more effective use of human resources. For 
example, the announced comprehensive strategy „Society 5.0”, developed by the Japanese 
government with the active participation of the Japan Business Federation (Keidanren) is 
primarily aimed at the establishing of social conditions that let everyone feel comfortable, 
and take an active part in the life of society.  

It is assumed that Society 5.0 will provide opportunities for fulfilling the potential of 
each person, and remove physical, administrative and social barriers to self-fulfillment and 
the development of technologies. According to the developers of the program, „This should 
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lead to sustainable socio-economic growth” due to the technologies, which are not a thing 
in itself, but are designed to improve the quality of life of people. 

Indeed, the technologies used under the Society 5.0 program are conceived “not only to 
make a profit,” but are reinterpreted (as the program emphasizes) in the context of benefits 
for society. However, the Industry 4.0 strategy, although aimed at production and making 
profit, but also in the context of improving the quality of life of people, at creating more 
comfortable living conditions. 

Of particular note is that these both strategies treat the social efficiency of production 
i.e. „creating more comfortable living conditions for people” as just a consequence of 
scientific and technological progress, not focusing on the development of any particular 
rational pattern of production or consumption. Although, in the development of scientific 
and technical progress, the Society 5.0 strategy seems to be more socially oriented, since as 
the authors of the concept state it, „technological progress” should not be aimed at 
maximizing profits, but should work for the good of society. Otherwise, this will lead to 
both economic and social degradation. It is no secret that the rapid concentration of income 
in the “portfolios” and in the bank accounts of the few, just as rapid impoverishment of the 
overwhelming majority of people both in the world and in this country, which, moreover, 
has lost its respectful positions in the global economy is a case in point. 

According to the policy makers, the implementation of the „people-first” Society 5.0 
strategy is discouraged by five „walls”, namely, „the wall of ministries and departments; - 
legislative system; - technologies; - human resources; and the wall of rejection by the 
community.” It is argued, and we cannot but agree that „in order to move to the next stage 
in the development of society in any country, complete restructuring of these systems is 
necessary, in particular, overcoming the „wall” of rejection by the community. In other words, 
we should enlighten the minds, explain where the destination is, what benefits they will get from 
the changes,” that is, overcome this obstacle by bringing out the best in people. 

Well, the opportunities declared in the Society 5.0 strategy for the fulfilling of the 
potential of each person and eliminating physical, administrative and social barriers for 
self-fulfillment, or benevolent intentions, will not result from scientific and technological 
progress of their own accord. Like the creation of comfortable conditions in society for 
everyone will not ensure active participation of each member in the life of society and for 
the good of society, since it cannot ensure the purposeful improvement or employment of 
one’s latent skills or abilities for the benefit of society and individual. 

The human potential of everyone is unique, and additional information is needed to 
describe the capability of its employment in the context of the existing identity. A detailed 
study of the mechanism of human development within the framework of social sciences is 
necessary to overcome ignorance and determine possible ways of scientifically grounded 
and prudent use of the human potential. 

The above statements and ideas declared by the Society 5.0 strategy offer extraordinary 
opportunities for cyclical improvement of the existing socio-economic relations due to scientific 
and technological progress and increasing the social efficiency of social production, i.e. the 
innovative creation of fundamentally new relations of social reproduction. 

The success of the digital transformation and further intellectualization of the community is 
determined by optimizing the conditions for the rise and evolutionary aspiration of human 
potential, and directly depends on how jointly and harmoniously business, government and 
social institutions will work to solve the socio-economic problems facing the country. 

In connection with the above, we can make a working assumption that the intellectualization 
of human potential and the improvement of individual and social identity is a prerequisite 
not only for the improvement of social efficiency of social and personal reproduction, but 
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also for the transformation of the existing socio-economic relations of modern post-
industrial capitalist society towards „economic freedom consistent with the fundamental 
purpose of being.”[6] 

The era of socio-economic formations, approaching its end, lacks the mechanism of 
automatic coordination of economic and other social values and the sustainable meeting 
individual and social needs. 

Adorned with the ambitions tuning in to the spirit of the times and the achieved 
evolutionary stage, in the era of dominant and, in the opinion of K. Marx, determined (by 
whom?!) „economic social factors and relations” (our identity forms and sustains half-
human existence, imposed by the tyrant and lord of the self-consciousness of the majority, 
or, in other words, by our mental „mind”, or the inferior „Ego”. 

INDUSTRY 4.0, SOCIETY 5.0, and increasing economic viability without taking into 
account the most general objective laws of the human and social evolutionary development, 
is nothing more than a particular case of social and personal reproduction in the era of 
socio-economic formations with their objective economic, political, religious, and other 
social laws. [7. Church Doctrine. P. 1.P. 89,635] With the dominant economic-maximizing 
paradigm being the main regulator and the most important criterion of the socio-economic 
life of society, while satisfaction of needs is merely a means of implementation of the 
paradigm, one cannot rely on the success of the UN Sustainable Development Goals 
program, because it is incompatible, untimely, and therefore, not relevant! Social changes 
are inevitable and reasonably required as improving human potential: the identity, will, 
reason, and the system of modern economic-egoistic-capitalist relations and, as a 
consequence, the existing institutional infrastructure of social reproduction. 

Transition to a completely different, i.e. supra-economic, social state, with the other – 
not economic, but radically different and, above all, spiritual and moral factors and criteria 
for assessing social and economic efficiency of social reproduction – having dominant 
influence on the development of the individual and social development – is a historically 
and reasonably required moment in the evolutionary cycle process of social and individual 
reproduction! The key to its successful implementation will be the transformation of social 
and business institutions, and, first of all, a fundamental rethinking and rerouting of the 
entire system of modern education, to be guided by the priority of the spiritual and moral 
potential of the individual and society. 

Note that this transformation will take place only when the collective mind of the country’s 
governing body, inspired by the superior or Divine „Ego”, perceives this desire and fosters the 
efforts to make it true, using the political will delegated to the government by people. 

It is time, when all is said and done, to challenge ANIMALITY! 
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Abstract: The paper explores the online reporting of socially responsible activities of the 
hotels in Bulgaria in 2021 and conducts a comparative analysis with the situation in 2014 
using the same sample.  A set of 5 indicators for CSR „reporting”(Holcomb, Upchurch & 
Okumus, 2007) is extended by one new indicator and implemented for the purposes of the 
study which is based on content-analysis of 130 hotel websites. In its last part the paper 
contains conclusions about the state of the CSR online „reporting” of the hotels in 
Bulgaria and suggestions about better usage of it for hotel online marketing. 
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Въведение 
В съвременното общество политиките свързани със социално-етични проблеми и 

особено тези свързани с околната среда са в дневния ред на бизнеса и преосмисляне-
то индустрията за гостоприемство като устойчива практика се превръща във все по-
належаща тема. По тази причина бизнесите вкл. хотелиерите в световен мащаб из-
местват фокуса си към устойчивото развитие и неговите предизвикателства осъзна-
вайки, че като правят все повече „социално-етични“ избори ще имат все повече 
ползи, тъй като ще отговорят на нарастващото екологично съзнание на осъзнатите 
потребители.  

Терминът „корпоративна социална отговорност“ (КСО) придобива все по-голямо 
значение в обществения и академичен живот на съвременното общество. Той означа-
ва компаниите да работят доброволно без да са принуждавани от закона, за постигане 
на социални и екологични цели по време на техните ежедневни бизнес дейности. В 
по-развитите страни се утвърди практиката на публично „докладване” на социално 
отговорните действия и инициативи и това допълнително подсилва ценността на 
марката. КСО се превръща във все по-мощен маркетингов инструмент за утвържда-
ване на бранда в ерата на глобалната конкуренция2. Най-силните марки разработват 

                                                            
1 Gentinetta, J. & Sajdi, R.E., 11 examples of CSR practices in the hospitality industry, 
https://hospitalityinsights.ehl.edu/csr-practices-hospitality-industry , достъп 15 април 2021 г.  
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бизнес стратегии с голям арсенал от етични акции и зелени кампании, които са моти-
вирани и от вътрешни и от външни условия и фактори. Причините за тази социална 
ангажираност са много като например подобряване на икономическите резултати 
чрез разширение на пазара си, повишаване ангажираността на човешкия ресурс на 
фирмата, подобряване на взаимоотношенията с инвеститорите и насърчаването им 
към разрастване на бизнеса и като цяло обобщеният мотив може да бъде формулиран 
като „това е правилното нещо за правене в съвременния бизнес свят” (Juholin, 2004; 
David, 2005; Gan, 2006). В зелената книга на Европейската комисия се дава следната 
дефиниция на КСО: „Концепция, която служи на компаниите като основа добровол-
но да интегрират социални и екологични аспекти в: и своите бизнес стратегии и във 
взаимоотношенията с всички заинтересовани страни”3. 

Международните хотелски вериги със силни брандове като Мариот, Хилтън, 
Радисън, Хаят отдавна имат секции на сайта си, където се отчитат социално- отговор-
ните им дейности, а някои от тях коментират и в корпоративния си блог тези инициа-
тиви и политиката си заедно с потребителите. Според проучване на Gentinetta и 
Etemad-Sajadi4 хотелската верига с най-видима онлайн отразена социална отговор-
ност е Hyatt, която поставя ударение върху много страни на КСО: проблемите на 
околната среда, местните общности, човешкия ресурс и партньорите, на второ място 
е хотелска верига Radisson, при които липсва онлайн отразяване на работа с партньо-
рите, на трето място са Mariott – с по-слабо отразяване на дейности относно инфра-
структура и Hotel Group-дейности в полза за местните общности. Доста по-невидима 
е КСО на Hilton и IHG, при които липсва отразяване на социалните дейности в 
политиката им по управление на човешкия ресурс (пак там). Възниква въпросът къде 
се намират в този контекст хотелите в България? По тази причина целите на настоя-
щото изследване са: 

 

 Да се направи преглед на схващанията за КСО и на проучванията относно 
„докладването“ й в хотелските уебсайтове; 

 Да се предложи комплекс от индикатори, чрез които да се направи анализ на 
уеб сайтовете на извадка от български хотели; 

 Да се провери дали се е повишила активността на хотелите в България относно 
социално-отговорна политика и отразяването й на уеб сайтовете им спрямо 
ситуацията през 2014 година при същата извадка5;  

 Да се представят и анализират резултатите от контент-анализа на извадка от 
уеб сайтове на хотели в България и да се направят изводи и възможности относно 
използването на КСО като средство за уеб маркетинг на хотелския бранд. 

 

Корпоративна социална отговорност- същност, прилагане и отразяването й 
на хотелските уеб сайтове 

Едно от известните определения на понятието „корпоративна социална отго-
ворност“ е, че КСО е „ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото иконо-
мическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната 

                                                            
3 Пак там, достъп 11 май 2021 г.  
4 1 Gentinetta, J. & Sajdi, R.E, цит. пр., https://hospitalityinsights.ehl.edu/csr-practices-hospitality-
industry,  достъп 28 април 2021 г.;  
5 През 2014 година авторката на доклада провежда изследване на извадка от хотели в България 
представени в booking.com относно видимостта на тяхната КСО, виж  Анастасова, Л. Корпора-
тивна социална отговорност на хотелите в България: е ли тя инструмент на онлайн маркетинг?, 
Научна конференция с межд.участие „Управленски практики VIII”, БСУ, т. 1, с.117-126;   
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власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде 
приемливо, както за бизнеса, така и за развитието”(World Bank, 2003). Holcomb, 
Upchurch и Okumus (2007) считат, че ценността на корпоративната социална отговор-
ност е в постигането на корпоративна устойчивост с цел постигане на  дългосрочна 
стойност за стейкхолдърите. Това включва използване на пазарния потенциал за 
производство и реализация на устойчив продукт и услуги докато успешно се намаля-
ват свързаните с това разходи и рискове.  Концепцията за КСО възниква в 50-те годи-
ни на XX-ти век и всъщност е една от ранните и важни академични области, които 
изследват връзката между бизнес и общество (Windsor, 2001). Корпоративната со-
циална отговорност  се  разглежда като дейност, която не е еднократен акт, а устой-
чив процес и съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие- 
икономическия растеж, развитието на обществото и защитата на околната среда. 
Всъщност един от авторите с голям принос към концептуализиране на същността на 
корпоративната социална отговорност е Caroll (1979), според който бизнесът, който 
се характеризира със социално отговорно поведение, участва в икономически, прав-
ни, етични и филантропични очаквания, които обществото има за организацията в 
определен период от време. Смисълът на това определение е, че бизнесите са социал-
но отговорни към обществото, ако правят това, което се очаква от тях. Други автори 
считат, че бизнесите не са отговорни към обществото, а към стейкхолдърите и те 
гледат на КСО от тази гледна точка (Donaldson & Preston, 1995; Clarkson,1995). Caroll 
(1979) освен, че периодизира развитието й, но и обосновава разграничаването на 4 
вида социална отговорност, подредени като пирамида, коитo компаниите могат да 
прилагат. Oт основата на пирамидата нагоре те са подредени, както следва: икономи-
ческа, правна, етична и доброволческа (Caroll, цит.пр.), като по- късно той добавя и 
още една разновидност – „тотална отговорност” (Caroll, пак там). Най-дискутирана 
от четирите е етичната отговорност, която включва важни политики и практики, 
които не във всички страни са регулирани от закона, но се считат от обществото за 
задължителни  по презумпция (Jamali, 2007). Към този вид отговорност на бизнес ор-
ганизациите  спадат техните политики свързани с религиозни и човешки права и 
принципи (Novak, 1996; Lantos, 2002; Frederick, 1986). Всички дефиниции за корпора-
тивна социална отговорност имат една обща характеристика, а именно че компаниите 
се ангажират с каузи и възприемат социално-отговорно бизнес поведение като част 
от техните стратегии. Според Портър и Крамер (2006), както и според други автори 
(Cramer et al. 2004), резултатът от възприемането на „социалната отговорност” като 
организационна стратегия е, че компанията придобива конкурентно предимство на 
самия пазар. Според доклад от международно изследване близо 70% от топ мениджъ-
рите са напълно съгласни, че прилагането на социално отговорни инициативи осигу-
ряват конкурентно предимство на самите организации (Business for Social 
Responsibility, 2006). Изследване и на сп. Fortune разкрива, че постигането на „конку-
рентно предимство“ е посочено от мениджърите като една от 2-те основни причини 
за прилагането на КСО (Tonello, 2011). В този контекст изискванията на стейкхолдъ-
рите се считат като възможности, а не като ограничение/пречка. Фирмите управляват 
стратегическите си ресурси, за да посрещнат изискванията на стейкхолдърите и да 
използват възможностите свързани с тях в полза на компанията (пак там).  Този под-
ход към КСО изисква фирмата да интегрира своите социално-отговорни дейности и 
инициативи с по-общите cи бизнес и маркетингови стратегии. По-нови доклади на 
CSRWire за инициативи на фирмите в глобален мащаб сочи като цяло нарастване на 
убедеността на мениджърите и предприемачите в нуждата от социално отговорни 
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стратегии и инициативи6 включително и приоритетно внимание към човешкия си 
ресурс. Изследване на Boyden през 2017 година с повече от 500 пълнолетни граждани 
показва, че почти 1/3 от тях считат, че най-важната дейност на КСО е коректното и 
справедливо отношение към човешкия ресурс на компанията7.  

От началото на 90-те години на 20-ти век се забелязва засилване на вниманието 
върху ангажираността на фирмите от индустрията за гостоприемство – хотели, тур-
оператори, ресторанти- с проблемите на околната среда – с по-ефективно използване 
на енергията и технологиите (Kalish, 2002).  Различни инициативи, като например, 
„Green hotels” добиха голяма известност в развитите страни и спомогнаха за приноса 
на хотелския сектор към грижовното и отговорно отношение към околната среда. 
Инициативата на „Green Hotels Association” поставя ударение върху програми, които 
са разработени за пестене на вода, на енергия и за преработка на отпадъци (Green 
Hotel Association, 2005).  В рамките на корпоративната социална отговорност могат 
да бъдат осъществени следните дейности и инициативи: благотворителни кампании в 
полза на важни за обществото каузи, програми за подобряване на трудово-наемната 
политика, фирмени инициативи в полза на околната среда (алтернативни енергийни 
източници, икономии на вода и др. ресурси), доброволчески труд в подкрепа на мест-
ните общности, отговорни социални и екологични инвестиции и др. Положителен е 
фактът, че мениджърите на международните хотелски вериги, както и на по-големите 
независими хотели осъзнават, че едновременно със задачата хотелите да бъдат кон-
курентоспособни, те трябва да работят по социално отговорен начин, за да не вредят 
на обществото, а напротив, да бъдат в негова полза. Затова и една от най-важните за-
дачи днес в контекста на КСО е как да се интегрират дейностите по КСО като страте-
гичести подход в планирането, така че да се гарантира въздейтвието им върху трите 
стълба на устойчивостта (Wang et al. 2015).  

Съществуват множество изследвания на практиките по КСО в хотелския сектор 
на международен пазар от различни гледни точки и с различни изследователски зада-
чи  (Frederick,1986; Lantos, 2002; David, 2005; Gan, 2006, Wang et al., 2015, Contreras-
Pacheco, 2018), но значително по-малко са проучванията върху публичното отразява-
не на тези политики. Едно от големите изследвания е на Bogetic еt al. (2017), което се 
занимава с начина на отразяване на КСО от страна на хотелите чрез различни канали. 
Изследването проследява различните подходи на отразяване на КСО на хотелските 
вериги в техните уеб сайтове. Проучването отбелязва, че различните хотелски вериги 
отразяват по различен начин своята социална отговорност на уебсайта си: докато 
Хилтън наоблягат на публикуване на доклада си и различни становища и твърдения 
на веригата относно социалната отговорност, то „Мarriott” предлага линкове към под-
страници за КСО, които са под наименованието „Diversity“ т.е. различност, като по 
този начин те подпомагат брандирането си като по-различна хотеилскао верига, 
защото техният продукт наистина е уникален с адаптирането си култура (пак там).  
Има отразяване на корпоративно-социалните дейности на хотелите на азиатския па-
зар и по-специално в Източна Азия и Тихоокеанския райдон, където се наблюдава 
бурно строителство на хотели през последните 20 години. Според Cherapanukorn  and  
Focken (2014) две от 10те големи хотелски вериги в Азия –  „Banyan Tree“ and „Six 
Senses“ използват КСО като конкурентно предимство като позиционират устойчиви-

                                                            
6 Виж по- подробно в www.csrwire.com/reports?page=2/, достъп 20.03. 2017 г.; 
7  Виж по-подробно „Redefining business success in a changing world”,  19th Annual Global CEO 
survey, january 2016, in: http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2016/landing-page/pwc-19th-
annual-global-ceo-survey.pdf, достъп 17 май 2020 г. 
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те си практики като ядро на техните бизнес операции. Голяма част от техните доклад-
вани на уеб сайта им и в други медии социално-етични дейности потвърждават обя-
вените и повталящи се послания на съответната верига: „Агент на социално и иконо-
мическо развитие чрез отговорен туризъм” (Banyan Tree) и „Отговорното и гпижовно 
отношение е вътрешноприсъщо на бранда“ (Six Senses). Освен екологичните си дей-
ности, голяма част от хотелите според изследването имат програми за опазване на 
биологичното разнообразие и по-специално за морска кондервационна дейност (пак 
там). Като цяло политиката по КСО на междунаородните хотелски вериги са доста 
сходни, но има някои разлики-понякога много вяажни, които формират конкурентно 
предимство на дадената верига.  

Изследването на Guzzo, Abbott и Madeira (2019), за разлика от други предхожда-
щи проучвания, които изследват практиките по прилагане на корпоративната социал-
на политика, поставя ударение върху връзката между КСО на хотела и поведението и 
нагласите на човешкия ресурс на компанията. Проучване на Serra-Cantallops и него-
вия екип (Serra-Cantallops, 2017) прави аналитичен преглед на статии, които изслед-
ват или прилагането на концепта КСО или влиянието на политиката по КСО върху 
финансовите резултати на хотелите за периода 2006-2015 година, но има и преглед на 
малкото статии, които проучват „докладването“ на социално-отговорната политика 
на хотели. Всички тези изследвания обаче касаят големите хотелски вериги и всъщ-
ност в литературата почти няма изследвания на отразяването на КСО на уебсайтовете 
на независимите хотели на международния пазар.  

Глобализацията разми границите между пазарите и според Andriof и McIntosh 
(2001) международните компании могат да бъдат считани като най-мощните социал-
ни играчи в модерната ера. В  България като една по-слабо развита страна спрямо 
тези от Западна и Централна Европа, по-силни стратегии и по-развити практики от-
носно КСО имат дружествата, които са собственост на чужди инвеститори – мобилни 
оператори, хотелски и ресторантъорски вериги, някои банки и медии. В страната 
след 2006 година има няколко големи проекта свързани с популяризиране на концеп-
цията за корпоративната социална отговорност и финансирани по различни програ-
ми. В същото време е оскъден броят на изследванията проведени в хотелския сектор 
на България относно прилагане на стратегии за социална отговорност и те сочат, че в 
голяма част от българските хотели – предимно независими, прилагането на програми 
за КСО все още не е масова практика, а напротив. Предимно обектите на междуна-
родните хотелски вериги в България имат дейности свързани със социално-етичната 
отговорност – използване на енергоспестяващи технологии и алтернативни източни-
ци на енергия, внедряване на системи за управление на отпадъците, разнообразни 
възможности за кариерно развитие на работната сила, разписани правила/процедури 
срещу потенциален тормоз и насилие на работното място. В същото време според 
проучването по линия на българо-швейцарски проект 70% от хотелите в България все 
още не прилагат политика на икономии на ресурси, примерно не оползотворяват пов-
торно пречистена използвана вода и само 4-5% провеждат целенасочена политика за 
пестене на вода.  

По отношение на „онлайн докладването” на дейностите относно корпоративната 
социална отговорност, предварителното ми проучване показва, че световно известни-
те хотелски вериги опериращи и в България – Радисън, Хилтън, Бест Уестърн, Шера-
тън и Кемпински имат на корпоративната си уеб страница или цяла секция за по-
литиката и инициативите си по КСО или обявяват различни социално-отговорни 
действия и акции  в секцията си „новини” или пък обявяват такава информация в кор-
поративния си блог като най-добрият пример в това отношение е хотелска верига 
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„Мариот”. През последните 10 години те слагат и богата информация относно въз-
можностите за развитие на човешкия си ресурс: възможностите за кариера, обучения, 
социална политика и др. Сайтът на RIU Hotels за корпоративната социална отговор-
ност (CSR) съдържа и метода RIU (RIU Method) – метод за социални иновации, който 
компанията използва, за да идентифицира и управлява въздействието, което нейната 
дейност има върху дестинациите, където хотелите й работят8.  

 
Методология на изследването 

Метод и индикатори за контент-анализа на хотелските уеб сайтове 
С оглед на поставените задачи и целите на изследването е използван методът 

„контент-анализ”, за да бъдат описани моделите на отразяване в уеб сайтовете на 
практиките за социална отговорност на хотелите. Контент-анализът е метод, който 
може да се използва при боравене и с качествени и с количествени данни, при това 
по индуктивен и дедуктивен начин (Elo & Kyngas, 2008). За коректния анализ на 
социално-отговорните активности на хотелите на Българския пазар при настоящото 
изследване е използван същия чек лист от индикатори, както при изследването през 
2014 година, за чието регистриране е използвана двустепенна скала – наличие на ин-
дикатора или не. За да се определят индикаторите, чрез които може да се направи 
контент-анализа на уеб сайтовете, при първото проучване бяха проучени статии и 
изследвания на автори от различни страни (Holcomb, Upchurch and Okumus, 2007; 
Aupperle, K.E., 1990; Aupperle, Carroll and Hatfield, 1985; Clarkson, 1995; Esrock and 
Leichty, 1998; Jenkins and Yakovelva, 2005; 2006), които изследват проявленията и от-
разяването на корпоративната социална отговорноост. Беше избран комплексът от  
5 индикатора, който използват Holcomb, Upchurch & Okumus (2007) и който считаме, 
че най- добре съответства на  хотелските компании – грижа за общност/население, 
околна среда, пазар/ потребители, ценности и визия и работна сила. Разширили сме 
модела с още един индикатор, а именно „ангажираност с проблеми на децата и мла-
дите хора“ т.е подпомагане на образователни и квалификационни инициативи, разви-
тие на младите поради факта, че в страната се наблюдава спад на грамотността и нис-
ка квалификация на младите хора, което пречи и на реализацията им на пазара на 
труда. Следователно групата индикатори, по които ще бъде направен контент-ана-
лизът са следните:  

 

 „ангажираност с проблеми на местната общност” 
 „ангажираност с проблеми на децата и младите хора”; 
 „екологично-съобразни дейности”; 
 „грижа и отношение към потребителите”; 
 „ценности и мисия на компанията”; 
 „социално-отговорна политика към човешкия ресурс на компанията” 
 

Извадка и изследователски хипотези 
Извадката на настоящото проучване е същата като през 2014 година и включва 

130 хотела, които са избрани на случаен принцип, но вероятностният подбор е напра-
вен от 2 групи хотели – курортни и градски, за да се установи има ли разлики в он-

                                                            
8  RIU Hotels стартираха уникална програма за устойчив туризъм, https://21hoteliers.bg/news/riu-
hotels-startiraha-unikalna-programa-za-ustojchiv-turizam/?fbclid= 
IwAR1aOFzRCqlqE2b5L5Qo9H1hKybxy2B9Rq3rAhumbRg6k4MglYHWVpMNd9Q, достъп 15 
май 2021 г.; 
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лайн поведението на хотелите от гледна точка на „докладваните” инициативи и дей-
ности по корпоративна социална отговорност. 

Основната хипотеза (H1) на изследването гласи: Очаква се, че значително – над 
15% – е нарастнал дялът на хотелите в България с наличие на информация в уеб 
сайтовете им за индикаторите на КСО спрямо 2014 година, като се очаква, че хотели-
те с висока категория – 4 и 5 звезди имат в сайтовете си по-видимо социално-отго-
ворно поведение по всички 6 индикатора – обект на контент-анализа. 

Хипотеза 2 (Н2): Предполагаме, че при градските спрямо курортните хотели се 
наблюдава по-силно увеличена онлайн видимост на КСО по индикаторите „ценности 
и мисия на компанията”, „ангажираност с проблеми на местната общност” и „со-
циално-отговорна политика към човешкия ресурс на компанията”; 

Хипотеза 3 (Н3): Очаква се, че при курортните хотели се наблюдава по-голямo 
увеличение на видимостта при отразяване на индикаторите „екологично-съобразни 
дейности” и  „грижа и отношение към потребителите”. 

 
Видимост на КСО на уеб сайтовете на хотелите в България – сравнителен 

анализ спрямо състоянието през 2014 година  
С оглед осъществяване на сравнителния анализ относно видимостта на корпора-

тивната социална отговорност на хотелите в България, беше използвана, както стана 
ясно вече, същата извадка хотели получена през 2014 година чрез случаен подбор от 
хотелите в България листвани в booking.com. Както и при първото изследване отново 
са включени курортните комплекси Слънчев бряг, Златни пясъци, Пампорово и 
Банско.  Що се отнася до разпределението относно критерия, дали са част от между-
народна верига или са независими хотели, почти половината от 4 и 5-звездните хоте-
ли в извадката са франшизати на международни вериги.   

Според обобщените резултати от анализа на уебсайтовете заложената основна 
хипотеза не се потвърждава и по-точно хотелите в България не са подобрили значи-
телно видимостта на своите социално-отговорни активности: видимостта в проценти 
по 5 индикатора е нараснала между 6 и 10% – при цялата извадка (виж Табл. 1) с 
изключение на 1 индикатор. Най-голямо подобрение на видимостта на компонентите 
на КСО за цялата извадка има индикаторът  „социално отговорна политика спрямо 
човешкия ресурс на компанията“, където увеличението на видимостта е почти 2.5 
пъти, което показва осъзнаването на важността на политиката спрямо кадрите и от 
по-ниско категорийните хотели. При първото изследване видимостта на този индика-
тор не бе висока вероятно поради факта, че много хотели не възприемат добрата си 
политика в тази област като част от КСО и затова не е показана на сайта им. Прави 
впечатление и подобрението на индикатора „екологично-съобразни дейности“ с око-
ло 9%, което показва и правилната ориентация на хотелския сектор в посока на 
„зеления маркетинг“. През 2014 година около 90% от българските хотели нямат отра-
зено нищо на уеб-сайтовете си и не само нямат такава секция в менюто на сайта си, 
но и не публикуват такива новини. Причините са комплексни, но една от важните е, 
че хотелите в България спадат преобладаващо към групата на малките предприятия 
(до 50 души персонал), чиито мениджъри/ управители в много случаи не са информи-
рани много относно за концепцията за корпоративна социална отговорност, не позна-
ват ползите от нейното прилагане и показване на уебсайта си, както и не познават 
международните инициативи като Програмата за постигане на Отговорни предприе-
мачи на UNIDO, Глобалният договор на ООН и др. 
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Табл. 1. Разпределение на хотелите според онлайн информация  
за социално отговорното им поведение 

 

Показатели – обект на контент- анализа                    
Да (в%) Не (в %) 

2014 2021 2014 2021 

1. ангажираност с проблеми на местната общност 7.7 12,8 92.3   87,2 
2. ангажираност с проблеми на децата и младите хора 5.4 11,2   94.6   88,8 
3.екологично-съобразни дейности 9.2    18,3 90.8   81,0 
4. грижа и отговорно отношение към потребителите 33.8   39,5 66.2   60,5 
5. ценности и мисия на компанията 35.4 44,0   64.6   56,0 
6. Соц. отговорна политика спрямо човешкия ресурс 

на компанията 
14.6 37,0 85.4 63,0 

 
Положителен е фактът, че ситуацията през 2021 година  е доста по- различна и 

вече доста по- голяма част от хотелите отразяват инициативите си и събитията, 
свързани с екологично-етичния маркетинг. И макар, че мнозинството от хотелите не 
правят проучване на влиянието на подобрената им онлайн видимост на КСО върху 
репутацията на хотела, със сигурност имиджът на хотела в съзнанието на гостите им 
с ориентация към етичен маркетинг е повлиян в положителен аспект. 

Анализът на видимостта на КСО на хотелите в България в зависимост от 
признака „тип на хотела – градски или курортен“ показва потвърждаване на втората 
хипотеза, а именно при градските хотели се наблюдава по-увеличена онлайн 
видимост на КСО по индикаторите “ценности и мисия на компанията” и „социално-
отговорна политика към човешкия ресурс на компанията”, като малко по-слабо е 
увеличението на дяла на градски хотели с отразени дейности относно подпомагане на 
каузи свързани с деца и млади хора (виж Табл.2). В същото време се потвърждава и 
третата хипотеза и по-точно се наблюдава голямо увеличение на дяла на курортните 
хотели, които все повече наблягат на видимостта на дейностите им свързани с грижа 
към потребителите и с екологични активности (виж Табл.2). 

 
Табл. 2. Разлики във видимостта на КСО в уеб сайтовете на хотелите  

в зависимост от типа на хотела – 2021 г. спрямо 2014 г. 
 

Показатели 

Градски  хотели 
Да (в %) 

Курортни хотели  
Да (в % )    

2014 2021 2014 2021 
1.   ангажираност с проблеми на местната 

общност 
13,1 18,5 6,8 9,2 

2.  ангажираност с проблеми на децата и 
младите хора 

7,7 14,2 4,7 7,7 

3.   екологично-съобразни дейности 11,5 23,0 7,7 13,9 
4.   грижа и отговорно отношение към потре-

бителите 
37,0 39,5 27,7 41,5 

5.   ценности и мисия на компанията 37,7 49,4 28,5 34,6 
6.   Соц. отговорна политика спрямо човеш-

кия ресурс на компанията 
23,8 44,7 9,9 29,2 
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По-детайлният анализ на видимостта на социално-отговорното поведение в 
сайтовете на българските хотели в зависимост от категорията на хотелите сочи, че 
най-голяма промяна в положителна посока се наблюдава при 4-звездните хотели и 
при 2-звездните хотели (виж Табл.3), което особено за втората група хотели данните 
сочат значително подобрение – с повече от 12-13%. Най-слабо подобрение има 
видимостта на показателя „ангажираност с проблеми на децата и младите хора“- 
между 4 и 6% при всички категории хотели, което за 7-годишен период е незадоволи-
телно и показва известно неглижиране на дейности свързани с подпомагане на казуси 
за деца и млади хора живеещи в бедност, в условия на домашно и друго насилие, 
нужда от обучение и т.н. 

Резултатите от настоящото изследване ясно показват, че въпреки подобряването 
на видимостта на дейностите по КСО на хотелите в България, при това при някои по-
казатели със сравнително голям % на подобрение, не може да се каже, че има драс-
тична промяна в това отношение. Дори един бегъл поглед на хотелски уеб сайтове на 
хотели в много други страни с 2,3 и 4 звезди показва, че КСО по някои от индикато-
рите в таблицата е отразена минимум на сайтовете на 2/3 от хотелите. Това показва, 
че все още голяма част от хотелите на българския пазар особено с по-ниска категория 
и предимно независими, не отдават подобаващо се значение на дейностите и прояв-
ленията на социално- отговорно поведение и по тази причина не отразяват тези дей-
ности и събития изрично на сайтовете си. В същото време хотелите на международ-
ните хотелски вериги с утвърдени брандове от една страна имат значително по- ак-
тивно социално-отговорно поведение и в същото време го отразяват напълно на 
сайтовете си. 
 

Табл. 3. Разлики във видимостта на КСО в уеб сайтовете на хотелите  
в зависимост от категорията на хотелите – 2021година 

Показатели  
обект на контент- анализа                         

Положителен резултат (Да %) 

5 
звезди    

4 
звезди    

3 
звезди    

2 
звезди    

1.  ангажираност с проблеми на местната 
общност 

12,2 16,7 7,6 6,9 

2. ангажираност с проблеми на децата и 
младите хора 

9,1 9,8 12,9 8,4 

3.  екологично-съобразни дейности 23,7 26,7 12,9 6,9 
4. грижа и отговорно отношение към 

потребителите 
44,4 41,6 9,9 16,5 

5.   ценности и мисия на компанията 47,6 52,2 20,5 13,7 
6.   Соц. отговорна политика спрямо 

човешкия ресурс на компанията 
49,9 46,1 39,5 19,5 

 
Контент-анализът на показаните в сайта социално-отговорни действия и мерки 

показва, че по отношение на екологичните действия най-често са посочени мерки за 
намаляване на консумацията на вода и електрическа енергия, използване на енерго-
заменяеми източници, разделно събиране на отпадъци, акции в защита на природа-
та и др. Някои от хотелите се включват и в национални кампании свързани с опаз-
ване на околната среда. Както и при първото изследване през 2014 година по този 
проблем и методика, по показателя „грижи и действия в полза на потребителите” 
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са индикирани сертифицирането по различни системи за качество – HACCP и ISO 
9001 и други „специални” грижи за клиeнтите. Новите дейности, които са добавени 
от около 73% от хотелите като част от грижата за клиентите т.е. гостите на хотела са 
мерките, които са взети за предпазване на гостите от инфектиране с вируса Ковид19- 
наличие на дезинфектанти, маски, редовна дезинфекция на общите посещения, 
ресторанта, лоби бар и т.н.  

При действията свързани със социално-етично управление на човешкия ресурс на 
хотелските компании, основните дейности се отнасят до разнообразни възможности 
за квалификация и кариерно развитие, менторство, въвеждане на специални мерки по 
безопасност на труда, разнообразни стимули включително и различни социални при-
добивки. Контент-анализът на видимостта на този индикатор на КСО в зависимост от 
критерия „градски-курортни хотели“ сочи, че се наблюдава значима разлика в ситуа-
цията през 2021 година при двата вида хотели – разликата е в рамките на 15 процента 
в полза на градските хотели.  

 
Извод и необходимост от по-добро използване на КСО като инструмент за 

онлайн маркетинг на хотелските брандове 
На основата на резултатите от настоящото изследване може да се направи изво-

дът, че въпреки подобрението спрямо 2014 все още не се наблюдава драстична поло-
жителна промяна по отношение на онлайн видимостта на КСО на хотелите на бъл-
гарския пазар. Освен франшизатите на международните хотелски вериги, които при-
лагат фирмената политика в това отношение и имат по-видима социално-етична по-
литика, малко по-добре е онлайн „докладването“ на КСО при градските хотели и при 
по-висококатегорийните независими хотели.   

Следователно засега хотелите опериращи на българския пазар не използват мак-
симално възможността за популяризиране на своето социално-етична политика. До-
пълнителният анализ показва, че част от изследваните хотели дори имат „недоклад-
вани” в сайта дейности, което намалява атрактивността на хотела за екологично и со-
циално осъзнати клиенти. Още при предното изследване бе отбелязано, че активизи-
рането на социалната отговорност на българските хотели и отразяването й онлайн е 
една добра възможност за известно репозициониране на хотелите в по- различни це-
леви сегменти, но за целта има необходимост от включване на хотелските мениджъ-
ри в периодични обучения, квалификационни курсове и разнообразни инициативи 
свързани с тази проблематика9. Това ще им помогне да осъзнаят, че КСО може да до-
бави стойност към продукта и бранда им и може да служи за утвърждаването му сред 
екологично и социалноориентираните потребители. 

Корпоративната социална отговорност и нейната видимост се превръща във 
важен фактор за качеството на хотелския продукт и за постигане на конкурентно 
предимство чрез утвърждаване на социално-отговорен бранд. Затова и една от най-
важните задачи днес в контекста на КСО е как да се интегрират дейностите по 
корпоративната социална отговорност като стратегически подход в планирането, 
така че да се гарантира въздействието им върху устойчивото бизнес развитие на хоте-
ла. За да може КСО да бъде успешно интегрирана във фирмената маркетингова 
стратегия, хотелът трябва да преразгледа визията си, организационната си култура и 
ценностите, зад които стои. Ако това се направи и се прилага последователно, КСО 
ще се превърне за хотела в успешен маркетингов инструмент за утвърждаване на 

                                                            
9 Виж Анастасова, Л. цит.пр., 2014. 
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бранда. Наред с това, заедно с разширяване на социално-отговорните дейности на 
хотелските компании и интегрирането им в стратегиите, е важно не само по-големите 
хотели, но и по-малките да имат специалист по онлайн маркетинг, който да се зани-
мава и с „докладването“ и популяризирането на социално-етичните активности на 
хотела чрез всички възможни канали в мрежата вкл. и чрез фирмен блог и под-стра-
ници посветени специално на КСО и дейностите свързани с нея.  
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Abstract: The paper presents and analyzes data from a study on innovation activity of 
SMEs in the southeastern and southwestern regions of Bulgaria. On this basis, the 
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Постигането на устойчивост на резултатите и конкурентоспособност на пазара 
изисква от организациите непрекъснато оптимизиране и усъвършенстване на същест-
вуващите бизнес процеси. Това предполага както ефективно и ефикасно използване 
на всички налични ресурси – човешкия капитал, подходящи информационни систе-
ми, софтуерни продукти, платформи, високо технологично оборудване, така и внед-
ряването на успешни управленски концепции и инструменти в практиката. 

Lean е една от известните концепции, доказали възможностите си за усъвършен-
стване на производството на стоки и услуги. [7, 4, 5, 6, 2] Въвеждането и в управле-
нието на множество успешни производствени компании в развитите икономики пока-
за във времето, че може да бъде използвана като стратегическо оръжие за постигане 
на по-добри резултати и конкурентно предимство. Този положителен опит даде 
основание и на редица организации, производствени или предлагащи услуги, не-
зависимо в частния или в публичния сектор, да потърсят възможните пътища и под-
ходящия инструментариум за използване на концепцията в тяхната дейност. [4, 6] 
Особено в сектора на услугите, допълнителна мотивация за това са и трудностите в 
оптимизирането на процесите за предоставяне на услуги, произтичащи от специфич-
ните им уникални характеристики като неосезаемост, едновременност на производ-
ство и потребление, разнородност и други. 

В България Lean концепцията, съвместно със Six Sigma, са част от привнесените 
добри, иновативни управленски практики, които предимно големи международни 
компании, извършващи аутсорсинг на високотехнологични услуги, въвеждат в ме-
ниджмънта на подразделенията си. Успешното прилагане в практиката на някои ком-
пании, предлагащи застрахователни услуги, на определени техники за справяне с въз-
раженията на клиентите, показва положителната нагласа на мениджмънта им към 
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елиминирането на разходите на време и ресурси, които не добавят полезност за 
клиентите. [3] Такъв подход в работата подсказва перспектива за бъдещо въвеждане 
на Lean концепцията като управленска стратегия с всички ползи от това за компа-
ниите. 

В настоящото изследване се анализират част от данните от проведено анкетно 
проучване за иновационната активност на МСП в Югоизточен и Югозападен район 
на България. Целта е на тази база да се дискутират възможностите и полезността на 
Lean концепцията и нейни инструменти за реализирането на различни по тип инова-
ции в дейността на предприятията у нас, били те процесни, бизнес, маркетингови, 
промени в бизнес модела или други, допринасящи за повишаване на конкурентоспо-
собността на МСП в България. 

 
Определения и ползи от въвеждането на Lean концепцията 
През годините от създаването на концепцията до днес, на базата на множеството 

и приложения в производството и услугите са изведени голям брой определения, 
отразяващи различни страни на същността и възможностите, които тя предоставя. [1, 2]  

За да изпълнят своето предназначение всички организации трансформират опре-
делена комбинация от входящи ресурси в готови изделия – материални продукти или 
услуги. Поради това някои изследователи определят Lean като съвкупност от методи 
и инструменти за подобряване на процеса на трансформация, чрез отстраняване на 
загубите и оптимизация на процесите.  

Разширявайки представянето на възможностите на Lean, трябва да се отбележи, 
че концепцията включва знанията и инструментите, които организацията използва за 
да се освободи от всички загуби – дейности и процедури в процесите на производство, 
които отнемат ресурс, увеличават разходите, но не създават потребителска стойност. 

Други автори я определят като система за усъвършенстване, която предоставя 
рамка за цялостната дейност на организацията. [5] 

Въвеждането на основните принципи на концепцията като иновативна система за 
цялостно управление на организацията позволява по-ефикасното използване на ре-
сурсите и  оптимизиране на процесите за създаване на продукти. Това увеличава 
шансовете клиентите да получават това, което искат, в точния момент, с точното ка-
чество и на точната цена, което е безспорно конкурентно предимство за организа-
цията. Постигането на реални резултати изисква Lean концепцията да бъде вградена 
в бизнес стратегията на организацията. Прилагането само на отделни нейни инстру-
менти или техники към някои от процесите определено би довело до ползи, но за 
постигането на стабилни във времето резултати е необходим цялостен подход. Или 
по същество процесът на въвеждане на принципите на концепцията Lean в органи-
зацията може да бъде определен като реализиране на иновационен управленски про-
ект в условията на конкретна организационна структура.  

За да бъдат постигнати целите на един толкова мащабен за компанията проект, е 
особено важна ролята на висшето управленско равнище, както и на екипа, който ще 
го изпълнява. Необходимо е мобилизиране на усилията и включване на хора от всич-
ки йерархични нива на организацията. Всеки участник трябва да има ясно дефинира-
ни ролята и функции, за да се сведат до минимум проблемите, поради неопределе-
ност и незнание. За постигането на успех в това „пътуване“ се изисква обучение и 
специализирано консултиране преди всичко на мениджмънта и след това на всички 
участващи страни. 
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Кратка характеристика на извадката и анализ на данни, релевантни на 
изследването 

В настоящата работа се разглеждат данни от анкетно проучване, които са ре-
зултат на пряко стандартизирано интервю, проведено със 151 респонденти – пред-
приятия от различни сектори на икономиката от Югозападен район /областите София 
град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград/ и Югоизточен район 
/областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол/. Информацията е събрана през 
2020 г. В Табл. 1 са представени някои основни статистически данни за респонден-
тите в анкетата. 

 
Таблица 1. Основни данни за респондентите 

 

 
Югозападен 

район 
Югоизточен 

район 
Средна 

стойност 
Сектор на дейност 
A Селско, горско и рибно 

стопанство 
10.5% 13.3% 11.9% 

B Добивна промишленост 1.3% 1.3% 1.3% 
C Преработваща промишленост 18.4% 14.7% 16.6% 
F Строителство 23.7% 24.0% 23.8% 
Услуги (търговия, ремонт, 

транспорт, складиране, пощи, 
хотелиерство, ресторантьорство, 
разпространение на информация, 
здравеопазване, образование, 
социална работа и др.) 

46,1% 44% 45.1% 

S Други дейности 0% 2.7% 1.3% 
 
Брой заети  
Микро фирми (0-9 заети) 36.8% 34.7% 35.8% 
Малки фирми (10-49 заети) 32.9% 33.3% 33.1% 
Средни и големи фирми (50+ 

заети) 
30.3% 32.0% 31.1% 

 
Обем на инвестициите в НИРД за 2019 (ако има разходи) в хил. лв. 
Средна стойност  20 606 47 429 32 527 
 
Брой на персонала зает с НИРД за 2019 г. 
Няма 5.0% 48.7% 26.6% 
Един 37.5% 23.1% 30.4% 
Двама 27.5% 5.1% 16.5% 
Трима и повече  30.0% 23.1% 26.6% 

 
Данните за секторите, в които оперират анкетираните компании показват, че 

45.1% от тях предоставят услуги, 29.8% са в селско, горско, рибно стопанство, прера-
ботваща и добивна промишленост, а 23.8% в строителството. В анкетата са предста-
вени равностойно микро, малки, средни и  големи организации.  
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В 26.6% от организациите няма хора, включени в научно-изследователска и раз-
война дейност, а 30.4% имат само по един служител, което показва недостатъчния 
потенциал за иновационни дейности на повече от половината от анкетираните орга-
низации. Трябва да се отбележи и факта, че в Югозападния район процентът на орга-
низациите с два и повече заети в НИРД е много по-голям в сравнение с Югоизточ-
ния, а инвестициите в него за тези дейности са два пъти по-малки, при положение, че 
разпределението на респондентите по размер на компанията в двата региона е почти 
еднакво. 

За да бъде целенасочен анализът на емпирични данни от анкетата, трябва да се 
изберат тези от тях, които насочват към определени проблеми, чието решение е въз-
можно да се намери с приложението на Lean концепцията, а именно: готовността на 
мениджмънта за изпълнение на иновативен управленски проект; процесните инова-
ции; екипната работа; обучението на мениджмънта и персонала; ползването на кон-
султантски услуги; бизнес ефективността и печалбата. 

 

Във връзка с това вниманието се насочва към преглед и анализ на тези раздели от 
анкетата, които дават информация относно:  
 кой взема решенията в организацията; 
Решенията в анкетираните предприятия се вземат предимно от хората с най-

голяма власт (47.7%), както и от упълномощените за това лица (26.5%). Подчертано  
водеща е ролята им в Югоизточен район – общо 86.7%. 
 иновационен характер на бизнеса; 
Голям е делът на предприятията, които през последните 2 години не са въвели 

нови или значително подобрили своите продукти (64.2%) или услуги (61.6%), като 
това е особено изразено отново в Югоизточния район. 
 процесни иновации в дейността; 
Аналогична на предходната е и ситуацията с въвеждане на иновации в производ-

ството, поддържащите дейности и логистиката през последните 2 години. Нови мето-
ди за производство или обновяване на съществуващите не са прилагани средно в 
60.3% от респондентите, като отново по-слабият резултат е в Югоизточния район. 
 бизнес иновации в дейността; 
За същия период от 2 години иновации в организацията на процесите не са въз-

приети в 58.7% от анкетираните компании. Тенденцията е подобна и относно прила-
гането на нови методи за организация на работата, поемане на отговорност и вземане 
на решения – не се е случило средно в 64.2% от организациите, особено застъпено в 
Югоизточния район – 76%. 
 промени, фокусирани върху съществуващия бизнес модел;  
Въвеждане на нова структура на разходите, намаляваща променливите и/ или 

постоянните разходи се е осъществила само в 28.5% от предприятията. 
 общи процеси/ практики – кой въвежда иновациите в организацията; екипно 

ли се реализират; използват ли се външни консултанти; 
В преобладаващата част от организациите иновациите се въвеждат от менидж-

мънта – 54.3%. А като резултат на екипна работа, включително и с външни партньо-
ри са внедрени иновации в 59.6% от предприятията. 
 индикатор за бизнес ефективността и печалбите на предприятието; 
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Като значими фактори за ефективността и печалбите на бизнеса респондентите са 
посочили  пазарни фактори, като пазарен дял (80.8%), продажни цени на продуктите 
(87.4%), а така също  максималното оползотворяване на суровините (76.2%) и др.;  
 обучение и консултиране – на мениджмънта и на персонала; 
Анкетата показва, че 57.0% от респондентите никога или само веднъж са прибяг-

вали до обучение по управление на фирмата, а 58.9% от тях до консултиране по 
проблеми в тази област. Предпочитанията за обучение са най-вече в продажбите и 
производството, докато консултиране се търси в управление на финансите и марке-
тинга. 

 
Възможности за приложение и полезност на Lean концепцията на примера 

на предприятията, включени в анкетата. 
Въпреки различните определения за същността и, единно е мнението, че целта на 

прилагането на концепцията е да се отстранят загубите, редуцират запасите и после-
дователно да се съкрати производствения цикъл, увеличи скоростта и плавността на 
потока на процеса и намалят разходите.  

От данните в анкетата е видно, че респондентите оценяват високо важността на 
максималното използване на суровините и ресурсите. Въпреки това резултатите по-
казват, че преобладаващата част от  предприятията (около и над 60%), през последни-
те 2 години не са реализирали никакви продуктови, процесни, организационни 
иновации. Повече от 70% от тях не са предприели някакви  промени в структурата на 
разходите.  

Прилагането на Lean има тези предимства – да идентифицира и намали загубите 
и така да повиши бизнес ефективността и печалбата на предприятието. Концепцията 
е подходяща за изследване на процесите, защото нейните инструменти позволяват да 
се опише и анализира всеки отделен детайл, да се открият дейностите, които не носят 
добавена стойност и на тази база да се реализират процесни и продуктови иновации. 
Приложението и е особено полезно за усъвършенстване на процесите на предоставя-
не на услуги поради неосезаемата им същност и произтичащите от това трудности 
при откриване на загубите.  

Lean e цялостна концепция за фирмено управление, която оказва забележително 
влияние върху дейността на всяка една организация, възприела я като своя филосо-
фия. Това обяснява и първостепенната роля на мениджмънта на компанията при из-
бора и  въвеждането и.  

Анкетните данни разкриват, че решенията в изследваните организации се вземат 
предимно от имащите най-голяма власт или пълномощия за това. Иновациите в тях 
също се въвеждат предимно от мениджмънта. Това показва наличие на предпоставки 
за внедряване на  Lean концепцията в тях. В същото време обезпокояваща е очертана-
та тенденция преобладаващата част от предприятията, особено в Югоизточния район, 
да не търсят  обучение и консултации по проблеми на мениджмънта. А внедряването 
на Lean концепцията е сложен проект и изисква предварителна задълбочена 
подготовка.  

 
Изводи 
Основавайки се на резултатите от анкетата, както и изложените до тук раз-

съждения  за възможностите за внедряване и полезността на Lean концепцията за 
българските предприятия могат да се формулират някои общи изводи. 
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1. Очевидна е необходимостта от внедряването на иновативни управленски кон-
цепции и инструменти в практиката на нашите МСП, като един от пътищата за 
увеличаване на конкурентоспособността и успешното им развитие.   

2. Данните от анкетата показват ясно изоставането и наличието на проблеми и 
пропуски в това отношение, като особено ясно са изразени в Югоизточния 
район.  

3. Следователно може да се твърди, че възприемането на Lean като управленска 
философия и съвкупност от инструменти за повишаване на ефикасността и 
ефективността на организациите би могло да е успешния ход.  

4. Решаващо значение за постигането на резултат в тази посока е осъзнаването от 
страна на мениджмънта на МСП на безспорните ползи от въвеждането на Lean 
концепцията и прилагането и като стратегическо оръжие за повишаване на 
конкурентоспособността. 

5. Предвид необходимостта от задълбочени познания и опит в практическото 
приложение на Lean концепцията, особено важно е ръководствата на организа-
циите, които решат да поемат по този път, да осигурят съответното обучение 
на персонала и специализирана консултантска помощ.  
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НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ЧЕРНО МОРЕ 
 

проф. д-р Радостин Долчинков 
доц. д-р Силвия Лецковска 

инж. Елдар Заеров 
Бургаски свободен университет 

 
MODEL OF WAVE CONVERTER FOR EXTRACTION  

OF ELECTRICITY FROM THE BLACK SEA 
 

Radostin Dolchinkov 
Silviya Letskovska 

Eldar Zaerov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The present work aims to assess the energy resources of the waves in the Black 
Sea basin. The study focuses on the use of the wave energy potential in the Black Sea 
coastal zone. Based on the analysis of the different technologies for the conversion of 
energy from sea waves, a classification of the different wave converters is made. As part of 
the study, a real model of a wave converter was made, which combines two ways to drive 
the working body of the converter. 
 
Key words: wave energy, wave converter 
 

 
Въведение 

През последните десет години интересът към неконвенционалните възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) се увеличи значително, разработват се и се изучават 
приливните електроцентрали, водноелектрическите централи, използващи енергията 
на течения, и вълновите централи. 

Основният недостатък на неконвенционалните възобновяеми енергийни източни-
ци е ниската енергийна плътност. Така че за вятърните, слънчевите и геотермалните 
инсталации енергийните плътности са по-малки от 1 kW m2.  

Освен това нетрадиционните електроцентрали са скъпи, металоемки и заемат по- 
големи площи от съществуващите ТЕЦ и АЕЦ централи. 

Амбицията на Европейският съюз е развитите страни колективно да намалят еми-
сиите си на парникови газове с 60-80 % до 2050 г. 

Анализът, извършен от Комисиите по климата на отделни държави, потвърждава, 
че преобразуването на енергийната система да бъде 100 % независима от изкопаеми-
те горива през 2050 г. е реалистична цел. 

За да се постигне тази цел, трябва да се предприемат редица инициативи и 
технологии. Ключовите елементи са по-ефективно използване на енергията и енер-
гия, която да идва от възобновяеми източници. За да получите впечатление за пред-
ложеното, вижте Фиг. 1. 
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Фиг. 1. Енергийна система без изкопаеми горива 
 

Очаква се голяма част от доставките на електроенергия да идват от вятъра (60-80 % 
в сравнение с 20 % днес), но както е показано на фиг.1, също и вълновата енергия се 
предвижда като технология, допринасяща за бъдещия енергиен микс. В някой страни 
се очаква вълновата енергия да заеме по-централна роля – това е тясно свързано с 
наличния ресурс. Например по европейските западни брегове на Атлантическия 
океан нивото на мощност на вълната е 5 пъти по-голямо, отколкото в датската част 
на Северно море.  

Когато се говори за използване на вълновата енергия за производство на електро-
енергия, сегашното състояние е, че технологиите все още не са разработени. Това се 
отразява върху цената на произведената енергия от тези инсталации които са мно-
гократно по-големи от целевото (пазарното) ниво.  

Вълновата енергия има по-висока енергийна плътност в сравнение с тази на вя-
ъра и слънцето.  

 

Авторите на доклада си поставят задача да направят: 
1. Анализ на състоянието на методите за производство на електроенергия от 

морските вълни и морските течения;  
2. Проучване възможностите за прилагане на част от методите за производство 

на електроенергия от морските вълни и морските течения в акваторията на 
Черно море; 

3. Разработка на работен макет на вълнов преобразувател за добив на електро-
енергия от Черно море. 

 

Морските вълни натрупват енергията от вятъра в значително пространство с въз-
можности за ускорение. По този начин те се явяват естествен концентратор на енергия. 

Понякога за да се активира или увеличи  тази енергия е необходимо да се из-
ползва допълнителна техника. 

По света се популяризира използването на подход на поетапно развитие на WEC 
/преобразователи на вълнова енергия/. Използват се пет етапа, за да се опише разви-
тието на WEC от идея до реклама продукт. Тези пет етапа са илюстрирани на фиг. 2. 
Всеки етап трябва да предоставя конкретна ценна информация на изобретателя и ин-
веститорите, преди да се премине към следващата стъпка. 

Важни въпроси които трябва да се разгледат и анализират са енергиен ресурс на 
вълната, икономика на енергията на вълната, хидродинамика на WEC, мощност, 
системи за „излитане“, системи за „акостиране“, както и експериментални и числени 
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симулации на WEC. Основният  въпрос обхваща темата за преобразуването на вълно-
вата енергия от различни перспективи. 

 

 
 

Фиг. 2. 5-те етапа на развитие, използвани за описание на развитието на WEC  
от идея до търговски продукт. 

 
WEC са машини или устройства, които са в състояние да „експлоатират“ енер-

гията от океанските вълни и да я превръщат в използваема форма на енергия, като 
електричество. Теоретично океанските вълни относително добре и подробно са опи-
сани. На практика обаче е много трудно точно да се опишат, възпроизведат и пред-
виждат точните условия на околната среда на определено офшорно място. Това се 
дължи на неговата сложност и голямото количество параметри на околната среда, 
които могат да имат значително влияние върху него. Различни са параметрите 
влияещи върху морската среда – влажност, налягане на вятъра, разстояние до брега, 
състав на морското дъно, дълбочина,  движение на вълната, прилив и отлив, темпера-
тура плътност и соленост на водата и други. 

Съществува голямо разнообразие от WEC и непрекъснато се появяват нови. 
Повечето WEC, дори и тези с различни принципи на работа са много сходни от 

обща гледна точка. Повечето от тях се състоят от една и съща първична подсистема, 
което се дължи на общата им среда и цел. 

Когато се разглежда вълновата енергия като източник за производство на елек-
троенергия, уместно и интересно е да се разгледат прогнозите за това колко голям е 
потенциалът за оползотворяване.  
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Вълните се генерират от метеорологични системи. Най-често „вълнова енергия“ 
се получава от слънчева енергия, чрез вятър, който при духане генерира над повърх-
ността на океана вълни. Вълните пътуват на големи разстояния с много малко загуба 
на енергия, стига вълните да са в условия на дълбока вода. При разглеждането  на 
използването на океана се има в предвид вълните, генерирани от вятъра които 
набъбват, в зависимост от специфичните характеристики на устройство. Освен 
приливите и отливите, останалите типовете вълни на практика нямат потенциал за 
използване. Използването на приливи и отливи за производството на енергия се на-
рича приливна енергия. При разглеждане на състояния на морето, което се характе-
ризира със статистически вълнови параметри, енергийният поток на вълната (ниво на 
мощност) показва значителна промяна във времето и пространството. Тя може да ва-
рира от няколко W/m до MW/m при бурни условия.  

Ако проследим развитието на преобразуватели на вълнова енергия (WEC) назад 
във времето ще  открием, че първите опити са извършени през 1800-те година, виж 
фиг. 3. Всъщност първият патент за преобразувател на вълнова енергия датира от 
1799 година. 

 

 
 

Фиг. 3. Експеримент с „вълнов двигател“ край бреговете  
на Санта Круз от 1898 г. 

 
Особености и класификация на вълновите преобразуватели (WEC) 
 

Развитието на WEC се характеризира с факта, че има много и различни идеи и 
концепции за това как да се използва вълновият енергиен ресурс.  

Често основната категоризация използва термините терминатор, атенюатор и аб-
сорбатор. Терминаторите са устройства с големи хоризонтални разширения успоред-
но на посоката на разпространение на вълната, докато атенюаторите имат големи 
хоризонтални разширения, ортогонални на посоката на разпространение на вълната.  
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Локация  

WEC могат да бъдат категоризирани според местоположението на инсталиране. 
Като цяло има три места, подходящи за разполагане на преобразуватели на вълнова 
енергия:  
 На брега (On-shore) – това са крайбрежни райони, в които дълбочината на 

водата е от порядък на 1015 метра, а максималната височина на вълната –  
7-8 метра. Устройствата на сушата или монтирани на брега са по природа 
терминатори и неподвижно свързани със сушата. Типични примери за това 
са колебателни движения и устройства за претоварване. 

 Близо до брега (Near-shore) – в плитки водни зони, в които дълбочината на 
водата е 1525 метра, а максималната височина на вълната достига 15 метра. 
В близост до брега са разположени устройства на дълбочини на водата, къде-
то наличните вълни са повлияни от дълбочината на водата, и устройствата, 
разположени в този регион, често  монтирани отдолу.  

 Извън брега (Off-shore) – дълбочинни водни зони, в които няма естествено 
ограничение както за дълбочината на водата, така и за височината на вълна-
та. Дълбочината на водата винаги е повече от 50 метра, а височината на 
вълната може да надвишава 30 метра. Устройствата, разположени в морето, 
обикновено ще бъдат плаващи и ще имат достъп до вълните непроменен от 
наличието на морското дъно. 
 
 

Класификация на вълновите преобразуватели (Фиг. 4.) 

Фиг. 4. Класификация на вълновите преобразуватели 
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Анализът на различните класификации на преобразувателите на вълнова енергия, 
представен в различни научни публикации показва, че те се различават значително не 
само по отношение на разглежданите елементите на преобразувателите, но и по 
отношение на принципите на класификация. Резултатът е доста пъстра и сложна 
картина под формата на множество предложения и патенти, от които въпреки това 
„изпадат“ някои интересни идеи, които не се вписват в рамките на класификациите. 

Причината за това разнообразие от класификации е сложността на физическите 
процеси и произтичащата от това сложност на повечето устройства, които използват 
няколко вида преобразувания на енергия едновременно. 

Основно в класификациите се отбелязва наличието на първични и вторични пре-
образуватели:  
 Първичните преобразуватели са преобразуватели, които преобразуват енер-

гията на вълната в поток от енергиен носител или механичен момент; 
 Вторичните преобразуватели се използват за преобразуване на енергията на 

работещ флуид – енергоносител или механичен момент в електрическа или в 
други видове енергия. 
 

Разграничават се три етапа на пренос на енергия (Фиг. 5): 
1. Поток на вълновата енергия и нейното приемане от първичен преобразувател; 
2. Поток на енергия от първичния преобразувател към отвеждащото устройство (PTO) и 

неговото извличане; 
3. Поток на енергия от РTO и окончателната му трансформация. 

 
Фиг. 5. Етапи на пренос на енергия 

 
Принцип на работа на системата за първично улавяне 
 

Осцилираща водна колона (OWC) 
Осцилиращата система на водния стълб може да бъде инсталирана както на 

брегова система, така и като плаваща система. Осцилиращият воден стълб се състои 
от полупотопена структура от бетон или стомана, вътре в която има въздушна 
камера. 
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Фиг. 6. Схеми и тяхното приложение 
 

Елементи на системата, активирани от морска вълна (WABs) 
Устройствата за осцилиране са поглъщащи точкови абсорбатори, които използ-

ват разликата в налягането над устройството между пиковата вълна и основното 
ниво. Когато гребена на вълната преминава над устройството, водното налягане над 
устройството компресира въздуха вътре в цилиндър, премествайки буталото надолу. 

Друга група фиксирани WAB, представлява специално потопени клапани шар-
нирно на морското дъно. Клапата се движи напред и назад от вълни, а мощността се 
извежда чрез хидравлични помпи, монтирани между клапата и конструкцията, 
прикрепена към морското дъно. Най-новото поколение конструкция, намираща се на 
500 м. от брега има инсталирана мощност 800 kW., има ширина 26 m, височина 12 m 
при дълбочина на водата 13 м.  

 
 

 
 

Фиг. 7. Потопеният клапан Oyster 800 WEC в  Оркни, Шотландия 
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Познати са и други подходящи конструкции WEC, използващи същите принципи 
на работа. Те може да не са фиксирани към морското дъно, а конструкцията да е с два 
клапана, прикрепени към плаваща референтна рамка.  

 

 
 

Фиг. 8. Плаваща потопена клапа WEC 
 

В допълнение към гореспоменатите WEC в категория WAB, съществуват устрой-
ства, при които множество тела са комбинирани в една по-голяма структура. Напри-
мер това е устройството Wavestar, което се състои от два реда кръгли поплавъци – 
точкови абсорбери – прикрепени към мостова конструкция, фиксирани към морското 
дъно с помощта на стоманени пилоти, които се отливат в бетонни основи. 

 

 
 

Фиг. 9. Прототип на Wavestar с два плаващи поплавъка 
  

Устройството е инсталирано със структура на мост, поддържащ плувките, насо-
чени към доминиращата посока на вълната. Кога вълната преминава, плувките се 
движат нагоре и надолу, задвижвани от преминаващите вълни, като по този начин 
изпомпване на хидравлична течност в обща хидравлична система, която произвежда 
поток от масло под високо налягане в хидравличен двигател, който директно задвиж-
ва електрически генератор.  
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Друго много корпусно устройство е Плаващата електроцентрала (фиг. 10). Това 
устройство е закотвена структура, използваща множество WABs, подредени успоред-
но на гребените на вълната. Референтната структура тук е плаваща и не е монтирана 
отдолу. Освен това, плаваща конструкция се използва като плаваща основа за 
вятърни турбини. 

 

 
 

Фиг. 10.  Плаваща електроцентрала 
 

Overtopping преобразуватели 
 

Overtopping-устройствата улавят морските вълни в резервоар над морското рав-
нище и след това пускат водата обратно в морето през турбини. Водните вълни вли-
зат в резервоара, минавайки над наклонена рампа. Тази система може да бъде инста-
лирана както на брега като брегова система (Tapered Channel (TAPCHAN)), така и 
извън брега, като плаваща система (WaveDragon) – фиг.11. 

 

 
 

Фиг. 11. Overtopping-устройства 
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Анализ на възможностите за прилагане, на част от методите за производст-
вото на електроенергия, в акваторията на Черно море. 

 

 
Фиг. 12. Средният дългосрочен (за периода 1979-2016 г.) енергиен поток на 

морските вълни kW / m в Черно море. 
 

Кръстовете на фиг. 12., показват местоположението на точките за анализ на 
между годишната и сезонната променливост. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 13. Средните дългосрочни (за периода 1979-2016 г.) стойности  

на вълновия енергиен поток за всеки месец в три точки. 
 

Анализ на възможностите за прилагане, на част от методите за производ-
ството на електроенергия, в акваторията на Черно море. 

 

 
Фиг. 14. Средногодишни климатични стойности: височина [m] (вляво)  

и период [s] (вдясно) вълни в Черно море 

Е
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РЕАЛНА СТАНЦИЯ, ТЕСТВАНА В ЧЕРНО МОРЕ 
 

 
 

Фиг. 15. Поплавък на бреговата вълна 
 

Проблеми с използването на вълновата енергия. Критерии за избор на пре-
образуватели 

Електроцентрала, проектирана само за високи вълни, няма да работи при ниски, а 
централа, проектирана само за слаби вълни, може лесно да бъде унищожена от бурни 
вълни. 

Винаги има някаква възможност за поява на екстремни вълни. Обикновено в рам-
ките на период от 50 години има вълна за поява на 10 пъти по-висока вълна от сред-
ната.  

Това изисква конструкцията на преобразувателите да издържат на вълна, имаща 
мощност, стотици пъти по-голяма от мощността на средната вълна. Следователно, 
когато се проектира WEC, е необходимо да се предвиди голям диапазон на вълните, 
за да се осигурят безопасни условия на работа 

Това води до висока цена на конструкциите и да намаляване на ефективността на 
преобразувателите при нормални работни условия. В резултат на това, много добре 
познати технически решения се оказват нерентабилни поради големия разход на 
материали на конструкциите. 

 
Разработване на вълнов преобразувател 
С цел избягване на горе цитираните недостатъци е проектиран макет на вълнов 

преобразувател, който може да се монтира на готовите вече конструкции, които от 
една страна в някаква степен предпазват устройството от супер-вълни, от друга стра-
на могат да бъдат ефективни в режима, при който има само вертикалното движение 
на вълната, без наличие на силна приливна сила на вълната. 

След анализ и оценка на различните технологии за осъществяване на проекта се 
предлагат два преобразувателя, които вече са изследвани в практиката и които рабо-
тят в някои станции по света (Фиг. 16).  

Първият преобразувател (Фиг. 16, А) представлява подвижен поплавък, който е 
фиксиран към стената на вълнолома. Преминаващата вълна го повдига и предизвиква 
поява на постъпателни движения на поплавъка, който предава движението си към 
устройство, преобразуващо хидравличното усилие в електрическа енергия. Конструк-
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цията е относително евтина, безопасна, тъй като в агресивната морска вода се намира 
само поплавъка, който не е изработен от скъпи материали. 

 

 

А.          В. 
 

Фиг. 16. Варианти на преобразуватели на вълнова енергия. 
 

Вторият преобразувател (Фиг. 16, В) е модел на работеща станция Pelamis, която 
е направена след десет годишни изследвания от водещите лаборатории, работещи в 
тази област.  

Тук се използват няколко поплавъка, свързани по между си, като това свързване е 
реализира устройство, което извлича енергия от морските вълни в резултат на огъ-
ване на сегментите при преминаване на вълна под инсталацията. 

 
На Фиг. 17.  е показан действащ макет на проектирания вълнов преобразувател. 

 

 
 

Фиг. 17. Действащ макет на проектирания вълнов преобразувател. 
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Заключение 
 

Целта на предложения преобразувател е да се реализира система за извличане на 
енергия от морските вълни на Черно море, която да осигури производство на елек-
трическа енергия в крайбрежните зони на населени места, както и на острови отдале-
чени от сушата. 
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Резюме: По-голямата част от световната икономика става информационно насо-
чена, организациите, базирани на знания, се увеличават. Значителните промени в 
бизнес средата спрямо средата отпреди няколко десетилетия предизвиква менид-
жмънта да създава организации, които да бъдат интелигентни. Това изисква уп-
равлението на знанието да се интегрира като система в общата организационна 
политика. Изложението в доклада е фокусирано върху ключовата роля на управле-
нието на знанието за повишаване капацитета на интелигентното предприятие  да 
управлява промяната и непрестанно да се адаптира към бързо променящите се 
бизнес среди. 
 

Ключови думи: управление на знанието; интелигентно предприятие. 
 
Abstract: Most of the world economy is becoming information-driven, knowledge-based 
organisations are increasing. Significant changes in the business environment from that of 
a few decades ago are challenging management to create organizations that are intelligent. 
This requires knowledge management to be integrated as a system into overall 
organisational policy. The paper focusing on the key role of knowledge management in 
enhancing the smart enterprise's capacity to manage the change and continuously adapt to 
rapidly changing business environments. 
 

Key words: knowledge management; the smart enterprise. 
 
 

Въведение 
 

Основна роля във всички национални и регионални икономики в ЕС играят 
МСП. Те са повече от 98% от всички предприятия в ЕС и осигуряват около две трети 
от работните места в частния сектор. Тяхното значение за националните икономики 
отчетливо се изразява в дела им от брутния национален продукт: за 2019 г. той е 
средно 58% от него за страните членки [5], Наблюдава се цялостно повишаване на 
конкурентоспособността на МСП през периода 2012-2020 г., като дяловете на МСП с 
дейности по иновация, интернационализация, ИКТ и РЧР нарастват.  

Въпреки това според класацията на Съюза за иновации [6] България заема пред-
последно място и е определена като „плах“ иноватор, с едва 50% изпълнение на 
националната цел от 1,5% дял на разходите за НИРД от БВП (вж. Таблица 1). 

В търсенето на причините за този резултат на базата на проучванията на работ-
ната група Иновации. бг [5] могат да се систематизират следните предизвикателства, 
пред които са изправени предприятията в България по отношение на иновативността: 
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1) Ниска степен на иновативност на дейността на българските предприятия 
в резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и вис-
шите учебни заведения. България е предпоследна в ЕС по иновационно представяне 
и по дял на МСП, реализирали на пазара нови продукти или услуги.  

Наблюдава се отстъпление в области, които са пряко свързани с иновационната 
дейност на бизнеса и резултатите от нея, именно:  
 спад от 15% на МСП със собствена иновационна дейност в сравнение с 2011 г. 

до равнище от 13,8% от МСП, което е повече от два пъти под средното за ЕС-
28 и по-високо само от резултата за Румъния;  

 спад от 16% на МСП с технологични (продуктови и/или процесни) иновации; 
спад от 5,6% на МСП с нетехнологични (маркетингови и организационни) 
иновации; 

 спад от 81% на продажбата на нови за пазара и нови за фирмата продукти като 
дял от оборота, което е демонстрация за изключително ниската конкуренто-
способност на българските предприятия. 

 
Таблица 1 

 
 

 
2) усложнен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна 

активност  – малко над 16% от българските МСП имат достъп до публична финансо-
ва помощ, включително гаранции. 

Отчита се спад от 57% на разходите за иновационна дейност (извън разходите за 
НИРД), измерени като дял от оборота на предприятията. Обикновено те са насочени 
към закупуване на обекти или права върху обекти на интелектуална собственост и 
технологично обновяване на производствения процес, което и в двата случая е израз 
на участието във форми за технологичен трансфер.  

3) Ниска степен на интернационализация на МСП за разлика от интернацио-
нализацията на научните структури, която е значително по-висока; 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

99 

4) Висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на производ-
ството, ниска степен на приложение на нови технологии; 

5) Недостатъчна предприемаческа активност и секторна структура на  
икономиката, която значително се различава от структурата в страните от ЕС. 

Основните предизвикателства в тази област са свързани с липсата на фокус от 
страна на държавните институции върху предприемачеството и отсъствието на тази 
тема в политическия дневен ред.  Големи усилия следва да бъдат положени по отно-
шение на обучение по предприемачество, както и по отношение на управление на 
знанието в предприятията. Това е основната предпоставка за повишаване конкурен-
тоспособността им. С други думи, от българските предприятия се изисква да проявя-
ват специфична интелигентност,  изразяваща се в осъзнатата нужда постоянно да се 
генерират иновации. Тази специфична интелигентност предполага успешно управле-
ние на наличното в предприятието знание.  

 
Интелигентно предприятие 
Чисто фактологично терминът „интелигентна организация” за пръв път е използ-

ван в книгата „Интелигентното предприятие“, която е написана от Джеймс Куин през 
1992 г. Авторът [4] смята, че интелектът е основният ресурс за производство и доста-
вяне на услуги. Куин подчертава, че важно значение за интелигентността на пред-
приятието ще имат технологиите, които са ключът към производителността и проспе-
ритета. [8] Интелигентни могат да бъдат предприятия, които използват всички налич-
ни ресурси, за да станат по-добри, по-бързи, по-умни и по-стриктни в много ключови 
дейности и онези, които успешно използват технологиите за провеждане на своите 
процеси и дейности. Създаването на един иновативен продукт (или процес) и негова-
та успешна комерсиализация (генерирана печалба) обаче не са достатъчен критерий 
да наречем едно предприятие интелигентно. За да бъде характеризирано като такова, 
трябва да е налице способността на дадено предприятие нееднократно да идентифи-
цира и създава нови продукти или услуги, които да са успешно реализирани на паза-
ра. [1] Интелигентното предприятие се различава от останалите по своята иноватив-
ноориентирана организация на дейността, стимулираща хората в тях да разсъждават 
креативно при прилагането на своето знание за преодоляване на предизвикателствата 
пред предприятието. Наличието на иновативна култура в предприятието позволява 
способностите на всички членове на дадена организация да идентифицират и въз-
приемат новости, и да се стремят към  трансформирането им в нови идеи, продукти, 
процеси, методи или услуги. Целите пред интелигентното предприятие са същите 
като в традиционното производствено предприятие – повишаването на стойността на 
капитала в предприятието. Постигането на тези цели е следствие от използването на 
основните активи в това число и знанието на служителите, техните формални уме-
ния, образование, експертиза и опит, както и техните социални умения. В този сми-
съл за повишаване конкурентоспособността на съвременното интелегентно пред-
приятие  значение има умението на мениджърите му да управляват наличното знание 
в предприятието и да използват ново знание от външни източници или да генерират 
ново знание в самата организация.  

Проучванията [7] показват, че над 80% от мениджърите признават, че знанието е 
стратегически важно, но едва 6% от компаниите разполагат с ясни концепции и сис-
теми за неговото управление. Управлението на знанието е мениджърска функция, 
съвкупност от управленски практики за разпознаване, систематизиране, съхранение 
на знанието и опита на успешните служители на всички равнища в компанията, както 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

100 

и предоставянето, трансферирането на тези знания и опит до всички останали, с цел 
да се подобри изпълнението на работата и да се постигне организационна ефектив-
ност. Непосредствената причина за появяването на концепцията за управление на 
знанието е необходимостта от прилагане и използване на по-рано придобитите зна-
ния чрез опита в решаването на различни видове проблеми и бизнес въпроси на 
клиенти, както и използването им при разрешаването на бъдещите задачи и проблеми. 

 
Управление на знанието в предприятието 
Управлението на знанието не е новост за мениджърите, но едва през 90-те години 

на  20 век, започна да се осъзнава необходимостта от цялостна концепция и стратегия 
в тази сфера на управление. Използването на ресурса знание и неговото оптимизи-
ране е не по-малко важно от това на всеки един от останалите ресурси защото [2]:  

 

 знанието осигурява конкурентно предимство; 
 тенденцията е все по-голям дял от стойността на продуктите да се създава от 

знание, а не от физически ресурси; 
 знанието е високоликвиден ресурс, който лесно може да бъде трансфериран 

в продукт и продаван; 
 наемането на труд е покупка на компетенции, а не на часове работно при-

съствие; 
 знанието е актив, който  в съвременните условия на бурно развитие на наука-

та и технологиите остарява много бързо. Инвестирането в постоянно обуче-
ние и самостоятелно учене е необходимо условие за развитие на конкуренто-
способност. 

 

На практика процесът на управление на знанията се реализира по следния начин: 
 

 Създаване на нови знания;  
 Обезпечаване на достъпа до ценни знания, намиращи се извън пределите на 

фирмата; 
 Използване на наличните знания при вземане на решение; 
 Интегриране на знанията в продукти и услуги;  
 Въвеждане на знанията в централизирана банка от знания; 
 Стимулиране нарастване на знания чрез фирмена култура; 
 Трансфериране на знанията вътре в организационната структура на фирмата;  
 Измерване ценността на знанията и /или влиянието на управлението на зна-

нията върху крайните бизнес резултати. 
 

Успешното управление на знанието в предприятието е функция от: 
 Култура на непрекъснато учене и споделяне на знания и опит в организация-

та. В съзидателното учене потенциала на организациите не се измерва само с 
показателя какво се знае, а и с това как се учи (ефективност на процеса учене); 

 Изграждане на техническа и организационна инфраструктура в управлението 
на знанието в компанията; 

 Ангажираност на мениджърите. 
 

В практиката са познати два основни стратегически подхода в управлението на 
знанието [2]: 

 Стратегии ориентирани към технологиите – наблягат на способността да се 
създаде, съхрани и използва документирано познание, като акцентът се пос-
тавя върху използването на информационните технологии. Стратегията 
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изисква определянето на набор от правила за това какво се прави във всички 
възможни обстоятелства. Споделянето на знание се извършва формално 
(кодифицирано). 

 Стратегии ориентирани към хората – акцентират върху споделянето на опит 
и знания, чрез взаимодействието между хората. Стратегията набляга на вът-
решно-фирменото обучение, използването на социални мрежи, менторство, 
коучинг, споделяне в екип, лични контакти, като знанието се споделя пре-
димно неформално. 

 

Естествено най-висок ефект може да се постигне при интегрирането и на двете 
стратегии. 

За реализация на стратегиите за управление на знанието е необходимо да се съз-
дадат и прилагат съответните инструменти, които според Родригес [3] могат да бъдат 
класифицирани по следния начин: 

1. Инструменти, предназначени за непрекъснато акумулиране на знание. Този 
процес е ключов елемент за дългосрочната жизнеспособност на организацията, както 
и за гарантиране на нейната конкурентоспособност, поради факта, че тук се създават 
нови идеи, възприемат се и се внедряват нови модели, синтезират се разделени дей-
ности, разработват се нови планове, стратегии и процеси. 

2. Инструменти, които се прилагат за кодиране на знанието и имплантирането му 
в използваните от организацията технологии и методи на работа, тъй като знанието е 
нематериален актив и само по себе си, в изолирана форма не би могло да добави 
стойност. Резултатите от знанието трябва да бъдат достъпни и да се предоставят на 
разположение за използване във и извън организацията. Тези инструменти способст-
ват предоставянето на достъп до знанието и възможността да бъде осъществен транс-
фер на това знание. 

3. Инструментите, които се използват за споделяне на знанието, се сблъскват с 
три основни трудности: 

•   Времева дистанция: 
- Историческа, свързана с организационната памет; 
- Настояща, произтичаща от трудността да се координират няколко дейности, 

за да има достатъчно общо време за осъществяване на взаимовръзката. 
•   Физическа и пространствена дистанция. 
•   Социална дистанция, включваща йерархични, функционални и културни раз-

лики, които ограничават и затрудняват взаимното разбирателство. 
 

В процеса на управление на знанието независимо от прилаганата стратегия реша-
ваща остава ролята на мениджъра. Той трябва да притежава високо ниво на емоцио-
нална интелигентност и амбиции за непрекъснато учене и развитие на другите; да е 
способен да разработва на компетентностни стандарти за оценяване на потенциала на 
служителите; да умее да идентифицира информационните потребности и дефицити, 
мониторинг на качеството на знанията в контекста на промените в средата и страте-
гията на фирмата; да се стреми да създаде на организационна култура, в която се 
поощрява иновациите, креативното и системното мислене, непрекъснатото учене, 
споделяне и трансфер на знание и опит; да има желание да поддържа открити вът-
решно фирмени комуникации, които позволяват свободно споделяне, изразяване и 
движение на мнения, идеи и предложения; и не на последно място да е способен да 
разбира интересите и да интегрира интелектуалния капитал на фирмата с очаквания-
та на нейните клиенти, доставчици, партньори и други заинтересовани среди. 
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Заключение 
 

Въз основа на изложението в доклада могат да се направят следните изводи:  
Първо: В контекста на съвременната икономика на знанието интелигентността на 

дадено предприятие се изразява в постоянен стратегически анализ на съвременната 
бизнес среда. Непрекъснатите промени в нея отправят нови предизвикателства пред 
мениджърите, свързани с въвеждането на нови идеи в техните бизнес модели. 

Второ: Успехът на интелигентното предприятие изисква нов начин на дефинира-
не на бизнес дейностите в него, които не са ограничени само по отношение на това 
какво се произвежда и продава. Постигането на желаната конкурентоспособност за-
виси все по малко от разпределението на физическите и финансовите ресурси и все 
повече от способността, да се управлява стратегически знанието и да се развива 
корпоративен интелектуален капитал. 

Трето: На мениджмънта на знанието не трябва да се гледа като на епизодична 
инициатива, а като интегрирана в общата корпоративна политика система. Чрез раз-
познаването и управлението на интелектуалния капитал, мениджърите имат въз-
можност да използват целенасочено и ефективно потенциала на организациите си, за 
да постигнат стратегическите им цели. Подценяването и непрофесионализмът в тази 
област могат да се окажат фатални за съвременното предприятие. 
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Abstract: The article considers methodological approaches to the organization's knowledge 
management; on the basis of international standards, the elements of the knowledge 
management system are identified and adapted to the conditions of the educational 
organization; the result of the work is an algorithm of the knowledge management process 
in the conditions of corporate training implementation, which was tested on the basis of the 
Technical University of the Ural Mining and Metallurgical Company (Russia). 
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Introduction 
 
In the context of various enterprises and organizations, the management of the 

resources of the organization is of great importance. Resources determine the potential, the 
ability to withstand internal and external risks. This means that resources are directly 
related to the level of competitiveness of the enterprise and are an element of the 
organization's management system. In accordance with the provisions of the international 
standard ISO 9001, the resources of the organization include human resources, infrastructure, 
environment of the organization and knowledge of the organization [1]. The knowledge of 
an organization is recognized as an independent resource that is an object of management. 
The goals and development strategy of the enterprise, as a rule, depend on its flexibility and 
speed of response to the needs of consumers, and this is directly related to the ability of the 
organization's personnel to create new knowledge, adapt existing ones to new conditions. 
On the other hand, knowledge management should be inextricably linked to the 
achievements of pedagogical science and practice, therefore corporate training at the 
enterprise should be organized and managed on the basis of integrating the processes of the 
quality management system, knowledge management and modern pedagogical approaches 
to training. In this regard, there is a problem of streamlining the activities of educational 
units, which can be solved by developing a unified algorithm. On the basis of the Technical 
University of the Ural Mining and Metallurgical Company (Russia), research work is being 
carried out, at the present stage of implementation of which ways are being developed to 
improve the efficiency and effectiveness of the university management system. The object 
of the research stage presented in this article is the process model of the university 
management system [2]. Subject – knowledge management in the corporate training 
system. The goal is to develop and implement a procedure for the knowledge management 
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 process in the context of the implementation of corporate training. Tasks to be solved: to 
substantiate a set of methodological approaches for the development of a knowledge 
management algorithm; adapt the standardized stages of knowledge management to the 
conditions of the corporate training unit and test the proposed developments. To solve the 
set tasks, theoretical and practical methods of research work are used, such as analysis, 
synthesis, generalization, experimental research work. In this article, we present the 
progress of solving the tasks and the results obtained. 

 
The main part and the results obtained 
 

Knowledge management is an area of theoretical and practical activity that began to 
form in the early 90s. and received the greatest distribution in the format of the 
development of the knowledge economy. The term "knowledge management" was 
introduced by K. Wiig and generally means the systematic formation, renewal and 
application of knowledge in order to maximize the efficiency of enterprises. M.K. Rumisen 
[3] believes that „knowledge management” is a systematic process through which the 
knowledge necessary for the success of a company is created, stored, distributed and 
applied. W. Bukovich and R. Williams [4] define „knowledge management“ as a process 
by which an organization manages to profit from the amount of knowledge or intellectual 
capital at its disposal. 

Modern international standards defines knowledge management as the planned or 
ongoing implementation of individual activities or continuous management of processes to 
improve the use of existing or create new individual or collective knowledge resources in 
order to increase the competitiveness of an organization [5]. 

Knowledge management system is a set of concepts, subjects and tools to manage 
knowledge that facilitate individuals and organizations assuming responsibility for what 
and whom they know.  

The regulatory framework for practical implementation of knowledge management 
includes CWA 14924 standards, whereby national standards are developed [6,7]. 

 
Knowledge management system relies on the following: 
1)  the focus is on production activity, at which any initiative pertaining to knowledge 

management must be targeted, 
2)  performance of knowledge related core activities: to create, store, share and use 

knowledge that must be introduced as the entire process;  
3)  tools for performing knowledge related activity. They include two major 

complementary categories: personal and organizational capabilities for knowledge 
[5]. 

 
In the context of an enterprise (organization), knowledge management system is mostly 

inextricably linked with standard functions of an organization such as IT-function, 
marketing/communications, HR training, HR management.  

However, it is worth mentioning that an organization is not in need of training per se, 
but requires its results. Effective training is possible only provided that some 
methodological approaches are applied, the mainstream of which is a systematic one. Given 
that corporate training relies on adult training techniques, a prerequisite for the system 
functioning is an application of  andragogical  approach  whereby  the  theoretical  and  
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methodological framework is produced, which allows adults to acquire common and 
professional knowledge, to develop (or recalibrate) approaches to life [8,9]. Process 
approach will result in integrating core activities of knowledge management system into the 
existing management system.  

Each organization must develop knowledge management process, determine the best 
set of tools for each process step, allocate responsibility and decide on the way knowledge 
management system processes will be documented and recorded. Corporate training stands 
for a system meant not only to ensure normal functioning, but also development of 
innovation organization as a whole. In this respect, the useful effect of the system is that 
productivity of each employee individually and an organization as a whole is enhanced. 
Broadly speaking, corporate training can be considered as a kind of continuing vocational 
training as it serves to let each employee acquire missing professional and cultural 
competencies to perform their duties in a more successful way.  

When considering ever-changing needs and trends, an organization must evaluate the 
current knowledge level and decide on how to get and provide an access to further 
knowledge and its necessary updates.  

Many enterprises have corporate training centers, the size and organizational form of 
which depend on the needs of an organization itself, while small and medium organizations 
lack such centers and resort to services of specialized training organizations. However, 
knowledge management is a hot topic for enterprises of all organizational forms and sizes, 
which means that it must be controlled. Let us consider developing knowledge management 
system based on international standards by an example of a large corporate university that 
provides trainings both for holding group and third-party customers (on higher and 
continuing training programmes through all levels – from reskilling and upskilling 
programmes to Master’s programme). Subsequently, the university is involved in building 
personal and corporate knowledge.  

Generally, corporate knowledge is a system for gathering and transferring process, 
production, organizational, functional, business and other information among employees to 
improve and enhance enterprises. Personal (private) knowledge of employees encompasses 
a set of competencies whereby an employee holds a respective position and applies at his 
work.  

Process approach involves dedicating processes in the context of an activity in 
question, each process characteristics as well as defining its performance algorithm. We 
suggested dedicating standardized activity stages of knowledge management as knowledge 
management system processes. Each of the stages can be considered as sub-processes in the 
common management system. Organizational conditions for executing processes are 
proposed as an algorithm reasonable for being applied in any management system business 
process, for which adaptation, management and creation of new corporate knowledge is 
relevant. The algorithm is used as a model that can be specified both for business process 
and a center to solve the current, design and long-term objectives and to develop company 
capacity.  

 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

106 

 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

107 

 
 

Fig. 1 – Knowledge management process algorithm in corporate training.  
 
 

Given the fact that the knowledge management system is harmonized with the existing 
management system, the organizational technique for its implementation can be considered 
a procedure based on the algorithm (Fig.1), built in the notation of the Basic Flowchart 
diagram. The type of diagram may be different depending on the forms of documentation 
adopted by the company. To adapt the procedure to the conditions of the project or 
department, it is more rational to use a functional diagram, which will show in more detail 
the distribution of activities by job units. If it is necessary to demonstrate the flow of 
information (knowledge) through interconnected processes, you can use IDEF modeling 
notations. 

The stages of knowledge management play a role of activity blocks of the algorithm 
[10]. For the purposes of adapting the stages to the conditions of the corporate training 
center, let us disclose each stage established by the standard. For further development of the 
procedure based on the algorithm for each block to determine the input, output, resources, 
performance indicators, recommendations on the use of methods and techniques for the 
implementation of activities. The first process is knowledge identification, this stage should 
include the analysis of existing knowledge and missing knowledge. The "input" is the 
information from the customer on the relevancy of mastering new competencies by the 
company's employees; the „output“ is the information in a formalized form. The information 
is transformed into a knowledge map format, which facilitates the transformation of 
incoming information into a formalized form indicating the specific labor actions, skills and 
knowledge required by the employer. As part of the first process, it is necessary to assess 
the knowledge of staff, which is aimed at identifying the current state and defining the 
missing knowledge. The data received shall be reviewed and distributed between the 
following levels: the organizational level, responsible for strategic knowledge needs, and 
the personal level, responsible for the daily search for necessary knowledge and 
information. The way to document the result of the process is a knowledge matrix, which 
summarizes the data on the current and required level of knowledge, distributed by job 
positions. The „output“ of the previous process is the „input“ of the subsequent one. The 
second process The second process is generation of (new) knowledge – at the personal and 
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group levels this way is often social interaction, in other words, generation of knowledge 
through training and education. The second process is implemented if the first reveals a 
lack of knowledge. The second process involves development of training programs, 
training process, and the evaluation of learning outcomes. The „output“ of this process is 
employees with a higher level of knowledge. The results are documented through the 
educational programs, programs of seminars and trainings, schedule of personnel training 
and knowledge matrix in dynamics. The third process is knowledge storage – to build up 
knowledge assets they must be „embedded“ within the organization. The technical tools of 
knowledge storage may include for instance the document databases. There for the process 
stipulates в рамках процесса provides for the definition of the place of storage of 
knowledge, which should be available in the organization and the definition of access mode 
to corporate knowledge, provided the technical ability to access within the competence of 
the employee. „The output“ of this process is the organization of the knowledge repository 
and a maintenance tool to keep it running. The fourth process of the system is knowledge 
sharing - to transfer knowledge in the right place, at the right time, and of the right quality. 
This means that knowledge comes in the right context, it means where the value is created. 
Arrangement of stages in this process, acceptable for the university is definition of forms 
and ways of interaction, counseling, mentoring. Documentation method is a plan schedule 
of „design office“ sessions (the method may be different, taking into account the practice of 
the organization). The fifth process is knowledge application. The process is accomplished 
through the tasks of the project or production, identifying development opportunities, and 
setting goals, taking into account the novelty. The final stage is a review of staff 
knowledge, if the results are positive it is acknowledged the staff is ready to apply the new 
knowledge. If inconsistencies are detected, following the algorithm, it is required to return 
to the first process and repeat the entire procedure focusing on the weakest area. "Output" 
of the fifth process is the status of the implementation of the production task, on the project 
activities, taking into account the performance indicators. Assessment of the effectiveness 
of knowledge management can be performed based on the application of at least six 
indicators: financial; innovative; technological (process); consumer indicators; indicators 
characterizing human resources; characterizing the provision of services [4]. 

An example of the implementation of the model is distant learning arranged by the 
university during the pandemic lockdown. An „input“ task is the application of a learning 
platform for the distant learning of full-time students. 

This operational task involves specialists from IT department, academic department, 
tutors and students. The IT manager is responsible for the process. The knowledge map for 
the academic department specialist showed that they needed new knowledge, such as how 
to track student attendance in a distant learning and how to post and delete content in a 
virtual room. The knowledge matrix showed that 30 percent of specialists possess the 
required knowledge. For 70 percent of employees instead of training on a specially 
designed educational program a dynamic counseling system through webinars was 
arranged. Such webinars were conducted by IT-service specialists. The team work has 
resulted in a set of instructions for participants of distant learning programs. The university 
web portal is designed to provide the formalized corporate knowledge. Access to the 
instructions is controlled through accounts for the training staff, lecturers and students as 
each category of users has specified instructions. 

The system of dynamic consultations proved to be an effective form at the stage of 
knowledge sharing. The academic spring term of 2019-2020 showed the effectiveness of 
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the taken measures based on the elements of the knowledge management system. The 
application of the proposed algorithm allowed minimizing the time spent on the task 
completion and the risks of hampering training sessions due to the staff’s knowledge gap. 
This evidences that the effect has been obtained for all six groups of indicators. Promising 
areas for further studies are the extension of the algorithm to other processes and 
departments and a deeper assessment of the effectiveness of knowledge management. 

 
Conclusions 
 

1. The theoretical background for introduction of elements of the knowledge 
management system in the corporate training system is proposed by combining 
comprehensive activity, competence, and andragogical approaches taking into 
account the standards of the knowledge management system and the process 
approach to the organization of the company activity in a given context. 

2.  Implementation of the corporate training was accompanied with development of a 
knowledge management algorithm, which includes five processes complying with 
the requirements of the international standards. The processes are adapted to the 
needs of the corporate training organization by using the appropriate practices, 
techniques and methods of findings documenting. 

3. The proposed knowledge management algorithm was tested in the Technical 
University of the Ural Mining and Metallurgical Company. The obtained results 
showed the feasibility of using the proposed algorithm. 

 
Thus, the management activity associated with knowledge management has its own 

methodology, essence and structure, which can be rationally "embedded" into the current 
management system in terms of auxiliary processes of HR management. Effective 
knowledge management should make a positive contribution to all components of the 
intellectual capital of the organization, forming a unified system of corporate training.  
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Abstract: The relationships between growth of sales and profitability of companies have 
been little studied and reported results for different countries, industries and over the time 
are often contradictory. Here the relationships between growth of sales measured as the 
annual percentage variation in sales and profitability measured with return on sales, return 
on assets and return on equity for 24 Polish agricultural distributors, which account for 
over 90% of the market in sales terms, is studied in 11-years period between 2006 and 
2016. This period includes faster and slower economic growth, but no recession. The 
Spearman rho and Kendall tau-B coefficients have been used to quantify these relationships 
and examine their statistical significance. The existence of positive and statistically 
significant relationships between various profitability measures and the growth of sales 
have been found. The highest correlation has been identified between the growth of sales 
and return on equity, weaker for return on assets and the weakest for return on sales. It is 
shown that relationships between the growth of sales and prior years profitability measures 
are weaker than those identified for the same year. Agricultural distributors in order to 
grow in a sustainable way should pay an attention to their profitability levels, which should 
be linked to the growth of sales. 
 

Keywords: profitability, growth of sales, agricultural distributors 
 
 

1. Introduction 
 

Both growth and profitability of companies have been since long an interest of decision 
makers, scholars and other stakeholders. According to Heffes and Sinnett [1], no matter if a 
company is a start-up or a multinational organization, private or public sector entity, almost 
every organization has growth on its agenda. The vast majority of papers on growth of 
companies are focused on growth determinants [2,3], which according to Storey [4] can be 
categorized into the three following groups: access to resources; the firm itself and the 
strategic decisions. The subject of profitability has also been thoroughly studied, with 
significant portion of papers relating to profitability determinants [5-7]. 

Despite relatively large body of literature on growth and profitability of companies, the 
literature on mutual relationships between growth and profitability of companies is 
considerably narrow. Furthermore, the findings of different studies on relationships 
between growth and profitability are often inconsistent or even contradictory. According 
to, for example, Hoy et al. [8] there is a significant and negative relationship between 
growth of companies and their profitability. The findings of other studies claim the 
opposite, i.e. the existence of positive relationships between the growth and the profitability 
of companies [9-12]. Finally, remaining scholars postulate relationship between growth and 
profitability is insignificant [13,14]. Given, aforementioned contradictions, it can be 
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concluded, that the relationships between growth and  profitability of companies might not 
be the same for different countries, industries and over the time. Therefore empirical studies 
at this stage, should focus on specific industries or countries, so next, once a critical mass 
of research papers is exceeded, generalized findings can be formulated. 

The aim of this paper is to study the mutual relationships between growth and 
profitability of Polish agricultural distributors. The agricultural distributors are defined for 
the purposes of this paper as companies that supply farms over 50 hectares and shops 
supposed to supply remaining smaller farms. The key merchandises of studied distributors 
comprise crop protection, seeds and fertilizers. Additionally, as auxiliary activities, 
agricultural distributors are feeds and grains trading with their clients. Polish agricultural 
distributors have been selected for this study, because these companies are responsible for 
the supply of large volume of merchandises (yearly sales revenues are over PLN 12 
billion). They form a significant part of agri-food systems, which are, in turn, a part of 
global food supply systems. According to authors knowledge, this industry has not been yet 
sufficiently studied. Therefore, the contribution of this paper to the extant literature is by 
empirically investigating the mutual relationships between growth of sales and profitability 
of Polish agricultural distributors. 

The paper is organized as follows. In the next section, the research method employed in 
this study is explained. Next, the research findings are presented and discussed. Finally, 
conclusions of this study, together with its limitations and recommendations for future 
research are being provided. 

 
2. Methodology 
The sample for this study comprises figures relating to growth of sales and profitability 

of 24 Polish agricultural distributors in an 11-years period between 2006 and 2016. 
According to authors best knowledge (one of the authors was employed in the studied 
industry over 5-years on executive position) stated 24 companies account for over 90% of 
the market in sales terms. Additionally, it should be noted that two companies, namely 
Polish Agro and BayWa Agro Polska, are subsidiaries of large multinational companies, 
which entered Polish agricultural distributors market.  

The figures for this study were obtained from Emerging Markets Information Service 
(EMIS). In particular, financial statements of 24 analyzed companies in years between 2006 
and 2016 have been obtained from this database. Since EMIS database has not comprised 
financial statements of studied companies for each year in the studied periods and because 
of the use of lagged variables, the number of observations reduced to 203 accordingly. A 
detailed list of studied companies along with the number of observations and mean values 
of selected data are given in Appendix 1. 

Growth is usually measured as a variation of sales or the number of employees. Several 
researchers however, measure the growth as the variation of market shares or profitability 
ratios [15-17]. In this paper, the growth is calculated for each company, as the annual 
percentage variation in sales. 

In the literature, profitability is commonly measured with return on sales (ROS), return 
on assets (ROA) and return on equity (ROE) measures. The return (numerator of these 
fractions) can represent profits after tax, profit before tax, EBIT (earnings before interests 
and tax) or EBITDA (earnings before interests, tax, depreciation and amortization) [18-21]. 
In this study, as to understand profitability thoroughly stated three profitability measures, 
ROS, ROA and ROE have been calculated with the use of net result (profit after tax), EBIT 
and EBITDA. Additionally, as prior year performance may influence results of the next 
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year, all profitability measures have been also analyzed lagged. Theoretically, if the 
company pursue profitability too aggressively, this may influence negatively growth of 
sales in the following year. As a consequence of above, 18 variables listed in table 1 have 
been used as proxies of profitability. 
 

Table 1. Growth and profitability measures used in the study 
 

Variable Acronym Description 
Growth of sales GRS The difference of sales and prior year’s sales divided 

by prior year’s sales 
Return on sales ROS Ratio of net result to total of sales 
Return on sales 2 ROS2 Ratio of EBITDA (earnings before interests, tax, 

depreciation and amortization) to total of sales 
Return on sales 3 ROS3 Ratio of EBIT (earnings before interests and tax) to 

total of sales 
Return on assets ROA Ratio of net result to total of assets 
Return on assets 2 ROA2 Ratio of EBITDA to total of assets 
Return on assets 3 ROA3 Ratio of EBIT to total of assets 
Return on equity ROE Ratio of net result to equity 
Return on equity 2 ROE2 Ratio of EBITDA to equity 
Return on equity 3 ROE3 Ratio of EBIT to equity 
Lagged ROS ROSPY Return on sales – prior year 
Lagged ROS2  ROS2PY Return on sales 2 – prior year 
Lagged ROS3  ROS3PY Return on sales 3 – prior year 
Lagged ROA  ROAPY Return on assets – prior year 
Lagged ROA2  ROA2PY Return on assets 2 – prior year 
Lagged ROA3  ROA3PY Return on assets 3 – prior year 
Lagged ROE  ROEPY Return on equity – prior year 
Lagged ROE2  ROE2PY Return on equity 2 – prior year 
Lagged ROE3  ROE3PY Return on equity 3 – prior year 

 
In the next step of the research, a descriptive statistic have been reviewed. Next 

normality assumption of studied variables have been verified. This is because significant 
portion of statistical test of significance requires normality assumption of both tested 
variables to be met or nearly met [22]. In this study normality assumption was tested with 
Doornik-Hansen and Shapiro-Wilk tests of normality [23,24]. The null hypothesis for both 
of these tests is the same and states that the variables are normally distributed. Finally, 
relevant tests of significance have been undertaken. 

 
3. Results and discussion 
Descriptive statistics of variables used in this study are provided in Table 2. On the 

average, agricultural distributors included in studied sample exhibit a high mean growth of 
sales of 0.185 over the studied period from 2006 to 2016. The difference between the 
mean and the standard deviation of GRS variable points out great differences among 
growth rates of studied companies within the analyzed period. Not all of the companies 
have been profitable in each of the studied years, i.e. 46 out of 203 observations are 
negative, with the minimum at -0.492. 
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Table 2. Descriptive statistics of variables used in the study 
 

Variable Mean SD Median Min Max Skewness Kurtosis 
GRS 0,185 0,675 0,111 -0,492 9,062 11,35 145,67 
ROS 0,015 0,023 0,014 -0,151 0,07 -2,08 14 
ROS2 0,028 0,025 0,024 -0,088 0,109 0,26 4,47 
ROS3 0,023 0,023 0,02 -0,089 0,094 -0,16 4,76 
ROA 0,048 0,121 0,049 -1,437 0,255 -9,15 109,96 
ROA2 0,091 0,092 0,08 -0,838 0,336 -4,83 49,86 
ROA3 0,074 0,09 0,065 -0,844 0,307 -5,07 53 
ROE 0,181 0,309 0,171 -1,142 2,063 1,04 15,74 
ROE2 0,304 0,626 0,282 -4,714 6,073 1,23 54,22 
ROE3 0,232 0,524 0,229 -4,693 3,732 -2,78 46,89 
ROSPY 0,016 0,026 0,015 -0,157 0,07 -2,94 18,45 
ROS2PY 0,029 0,028 0,025 -0,154 0,109 -1,2 11,33 
ROS3PY 0,023 0,026 0,021 -0,156 0,094 -1,66 13,22 
ROAPY 0,054 0,123 0,054 -1,437 0,267 -8,89 105,75 
ROA2PY 0,097 0,095 0,092 -0,838 0,37 -4,52 45,79 
ROA3PY 0,08 0,092 0,072 -0,844 0,344 -4,74 48,75 
ROEPY 0,201 0,305 0,185 -1,106 2,063 1,34 14,87 
ROE2PY 0,31 0,478 0,313 -4,714 1,75 -5,78 59,29 
ROE3PY 0,246 0,464 0,253 -4,693 1,778 -6,04 62,86 

Source: Author’s compilation based on 203 observations 
 

Since studied companies are distributors, primarily responsible for logistics, trade 
financing and provision in limited extent advisory services relating to merchandises sold, 
net results compared to sales revenues are very low, amounting to, on average, 0,015 
(ROS). Despite low sales profitability ratios, sales revenues of Polish agricultural 
distributors in studied period were high (PLN 413 million on average), while sales revenues 
of 5 out of 24 studied companies exceeded PLN 1 billion. Stated high sales levels with 
relatively low equity of studied companies, contributed to sound return on equity ratios, as 
mean value and median of ROE for this sample totaled 0,181 and 0,171 respectively. The 
differences between the minimum and the maximum values and standard deviations of 
studied profitability ratios indicate high volatility of profits in contemplated industry. 

The normality assumption of studied variables we tested with Doornik-Hansen and 
Shapiro-Wilk tests of normality [23,24]. We obtained that none of studied variables have 
the normal distribution. Pearson correlation coefficients was therefore no appropriate for 
further analysis. Instead Spearman rank correlation coefficient and Kendall rank correlation 
coefficient can be used. Both of these tests are non-parametric measures of rank correlation 
and conversely to Pearson correlation are resistant to the effects of outliers and 
nonnormality [22]. The results of undertaken calculations are provided in Table 3. 
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Table 3. Results of Spearman and Kendall tests and their p-values (one side) 
 

 SPEARMAN rho  KENDALL tau-B  
 rS: p  tau-b: p  

ROS 0,0784 0,133  0,08 0,048 * 
ROS2 0,0979 0,0823  0,0919 0,0272 * 
ROS3 0,1324 0,0298 * 0,1099 0,0103 * 
ROA 0,1109 0,0576  0,1061 0,0127 * 
ROA2 0,1341 0,0282 * 0,1166 0,0071 * 
ROA3 0,1622 0,0104 * 0,1352 0,0022 * 
ROE 0,305 0 * 0,2349 0 * 
ROE2 0,2748 0 * 0,2155 0 * 
ROE3 0,2796 0 * 0,2226 0 * 
ROSPY 0,0288 0,3416  0,0596 0,1042  
ROS2PY 0,0019 0,4895  0,0344 0,2343  
ROS3PY 0,0019 0,4895  0,0344 0,2343  
ROAPY -0,0003 0,4982  0,0375 0,2145  
ROA2PY 0,143 0,0209 * 0,1245 0,0043 * 
ROA3PY -0,0756 0,1417  -0,0207 0,3309  
ROEPY 0,143 0,0209 * 0,1245 0,0043 * 
ROE2PY 0,1615 0,0107 * 0,1289 0,0033 * 
ROE3PY 0,1566 0,0129 * 0,1238 0,0045 * 

* - significant at 5% 
Source: Author’s compilation based on 203 observations 

 
Both Spearman rho rank correlation coefficients and Kendall tau-B rank correlation 

coefficients confirmed that there is statistically significant and positive relationship between 
growth of sales and profitability of Polish agricultural distributors. Furthermore, the results 
are significant for all 3 commonly used profitability measures, i.e. return on sales (ROS), on 
assets (ROA) and on equity (ROE), calculated with the use of profits after tax, EBITDA and 
EBIT. These results are aligned to the findings in ref.[9-12] and the opposite to the findings in 
ref.[8,13,14]. The findings provided in this study suggest that the companies that grow, in 
term of sales, are profitable. The analyzed period in this study is 11 consecutive years, and 
comprise the same companies through the whole time of the study. This period is long 
enough to hide short term tendencies, where due to temporary factors, such as low sales prices 
or heavy marketing expenditures, the sales can grow faster in exchange for reduced profitability. 
Such short term fast growth of sales should not be considered sustainable, however. 

The strongest positive dependence has been identified between growth of sales and 
ROE, for which, Speraman rho coefficient totaled 0,305, while Kendall tau-B 
amounted to 0,2349. Weaker, but yet significant relationships have been identified 
between growth of sales and return on assets ratios, while the weakest for return on 
sales ratios. Although, both profitability and growth of sales are complex issues, with 
plenty of determinants behind them, the observed declining strength of dependence 
between growth of sales and ROE, ROA and ROS, respectively, might result from the fact 
that ROS is the most price sensitive ratio, whereas ROE the least, among analyzed 3 
variables. It is widely acknowledged that the higher the prices the lower the sales levels 
(demand and supply law). Hence, if the company prices its products higher its ROS is 
supposed to increase whereas sales decline or grow slower. ROA, as compared to ROS, is a 
more complex ratio, i.e. it allows management to select, inter alia, optimal fixed assets, 
trade accounts receivable and inventory levels. ROA therefore, allows more variables to 
contribute to profitability making the price effect less significant. The concept of ROE 
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includes the effect of external financing [25], which if less expensive (effective interests 
rate) than ROE should improve contemplated return on equity. Given studied companies 
are distributors, which create low value added for clients, their sales are supposed to be 
very price sensitive, which additionally confirms the weakening of relationships between 
growth of sales and ROE, ROA and ROS respectively. 

The relationships between growth of sales (in a year x) and prior year profitability (a 
year x-1) are, in general weaker than those identified for results relating to the same year figures. 
Nonetheless relationships between growth of sales and prior years profitability are significant 
and again positive for all ROE ratios and ROA, however, in case of the latter, calculated with 
EBITDA only. Again, given the studied companies are distribution ones, it can be assumed that 
the clients are not loyal to their suppliers, but primarily purchase merchandises bases on 
proposed to them current offers, which unless competitive, can be rejected. 

 

4. Conclusions 
The purpose of his study was to investigate mutual relationships between growth of 

sales and profitability of companies. Given contradictory results from different industries 
provided so far in the literature, as per which the relationships between growth of sales and 
profitability may be positive, negative or might not be statistically significant, it was 
concluded to study in deep, only one industry. Accordingly, Polish agricultural distributors 
has been selected for this study. Stated industry has been selected because Polish 
agricultural distributors are responsible for the supply of large volume of merchandises 
(studied companies sold over PLN 12 billion in each of the last 3 years of the study), 
constitute a significant part of agri-food systems, which form a part of global food systems 
and overall this industry has not been yet sufficiently studied. The sample for this study 
comprise 24 distribution companies in a 11-years period from 2006 to 2016. The empirical 
part of this study used Spearman rho and Kendall tau-B rank correlation coefficients, 
because both of these tests are considerably resistant to the effects of outliers and 
nonnormality of variables distribution. 

The results obtained in the empirical part of this paper, clearly indicate positive and 
statistically significant relationships between various profitability ratios and growth of 
sales. The highest dependence coefficients are obtained for return on equity and growth of 
sales (0,305 – Spearman rho and 0,2349 - Kendall tau-B). In due course of undertaken 
research two more tendencies have been identified. The first, is the declining strength of 
dependence between growth of sales and return on equity, return on assets and return on 
sales (ROS), respectively, which might result from the fact that ROS is the most price 
sensitive ratio. The second, is that the relationships between growth of sales and prior 
years’ profitability are, in general weaker than those identified for results relating to 
the same year figures. Given studied companies are distributors, primarily responsible for 
logistic activities and trade financing, their clients might not be loyal, but rather price or 
current offer sensitive, which results in placing current orders primarily based on current 
offers and not based on existing historical relationships. Based on the above, the practical 
findings of this study for decision makers are that the growth of the studied companies is 
closely and positively linked to their profitability, therefore the companies in order to 
grow in a sustainable way should also pay an attention to their profitability levels, which 
should be linked to the growth of sales. 

This study has however, several limitations, which overall are consideration of only 
one industry and one country. Therefore, the findings obtained in this study might not be 
appropriate to generalizations. This however, due to considerable contradictions presented 
in the literature, has been done deliberately, as to understand one industry and obtain robust 
results. The following limitation of the study is the length of studied period, which is 11 
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consecutive years. Although this period includes faster and slower economic growth, 
no recession within studied period appeared. This limitation is a result of the fact that the 
figures relevant to longer period have not been publicly available. 

The above presented limitations of the study show the direction for further research, 
which should focus on other industries, other countries and consider longer time frames, so 
that once considerable body of papers emerge, generalized findings widely applicable can 
be identified. Additionally, the significance of growth and profitability issues in it selves, 
its practical implications for decision makers and lack of consensus among scholars fully 
justifies undertaking of further research.  
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Appendix 1 List of companies with the number of observations N  

(last row shows the total number of observations and mean values of data in columns) 
 

Comapany N GRS ROS ROS2 ROS3 ROA ROA2 ROA3 ROE ROE2 ROE3 
Chemirol 10 0,08 0,05 0,07 0,06 0,11 0,15 0,13 0,15 0,21 0,18 
Osadkowski 9 0,11 0,01 0,02 0,02 0,04 0,09 0,06 0,13 0,27 0,19 
Agrolok 10 0,14 0,01 0,02 0,02 0,02 0,08 0,07 0,12 0,31 0,29 
AmpolMerol 10 0,12 0,02 0,03 0,02 0,07 0,12 0,1 0,19 0,33 0,28 
Agrosimex 10 0,11 0,05 0,07 0,06 0,14 0,2 0,18 0,29 0,39 0,36 
Scandagra 10 0,13 -0,01 0,01 0 -0,02 0,03 0,01 -0,1 0,1 0,03 
Agrii 10 0,15 0,02 0,03 0,02 0,14 0,2 0,17 0,41 1,07 0,78 
Procam 9 0,26 0,02 0,03 0,03 0,04 0,07 0,05 0,34 0,58 0,47 
Osadkowski-
Cebulski 

10 0,16 0,02 0,02 0,02 0,06 0,07 0,05 0,18 0,22 0,17 

ATR 10 0,21 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,06 0,11 0,22 0,19 
AgroSieć 10 0,11 0,01 0,02 0,01 0,03 0,07 0,05 0,11 0,27 0,18 
Narolco 10 0,18 0,01 0,03 0,02 0,02 0,06 0,05 0,22 0,68 0,58 
Ulenberg 6 0,27 0,05 0,1 0,07 0,07 0,12 0,09 0,3 0,52 0,4 
Progress Chem 4 -0,1 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,05 0,38 0,84 0,64 
Wialan 10 0,19 0,03 0,03 0,03 0,1 0,13 0,11 0,29 0,38 0,31 
Kazgod 8 0,11 0,01 0,01 0,01 0,04 0,06 0,05 0,1 0,17 0,13 
Agro-Efekt 8 0,08 0,02 0,03 0,03 0,07 0,11 0,1 0,17 0,29 0,25 
AgroBakałarzewo 8 0,17 0,01 0,01 0,01 0,04 0,07 0,05 0,13 0,28 0,22 
Agroskład 10 0,08 0,02 0,03 0,02 0,1 0,12 0,11 0,21 0,25 0,23 
Agricola-Lublin 9 0,05 0,01 0,02 0,01 0,06 0,12 0,08 0,12 0,23 0,16 
ChemagroTrade 8 0,18 -0,01 0,02 0,02 -0,15 -0,02 -0,02 0,09 -1,08 -1,07 
Adler Agro 10 0,08 0,01 0,02 0,02 0,04 0,07 0,05 0,2 0,36 0,28 
Polish Agro 2 0,8 -0,04 -0,03 -0,04 -0,12 -0,09 -0,1 -1,12 -0,85 -0,96 
Baywa 2 0,3 -0,05 -0,04 -0,04 -0,13 -0,11 -0,13 -1,14 -0,97 -1,06 
 203 0,19 0,02 0,03 0,02 0,05 0,09 0,07 0,18 0,3 0,23 

Source: Author’s compilation based on 203 observations 
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Abstract: Transport is considered as the basis of socio-economic development in the 
European Union countries. As every activity it generates positive and negative external 
effects for the environment, society and economy. Therefore, all activities in this area 
should be balanced in order not to destabilize the economy of particular countries, help 
society and protect the natural environment. Hence, there is a need for the correct 
diagnosis of sustainable transport development in particular European Union countries. 
The main aim of the paper is to attempt the assessment of sustainable transport 
development level in European Union countries and identify the underdeveloped spatial 
areas as the base of implementation for the support policy. In the scope of dealing with 
research problem, both classic and order, chosen multivariate statistical measures were 
implemented into the research process. 
Moreover, the order taxonomic method with Weber median were introduced which allowed 
to take into account interactions (directly unobservable relationships) in the set of 
diagnostic variables and made the analysis immune to skewness of particular diagnostic 
variables. 
 
Keywords: sustainable transport; orders, greenhouse gas emission; climate change; 
taxonomic analysis; synthetic measure construction; spatial assessment. 

 
 

1. Introduction 
Transport policy of European Union is considered as one of the basic factors of 

sustainable development. This is due to the fact, that mobility has a significant impact on 
European Union and its environment [Gratiela, 2013]. It should be noted that each transport 
activity generates both positive and negative external effects. On one hand, positives 
include achieving economic goals like production of goods and delivering them onto the 
market. As a result, transport stimulates economic growth, enables job creation and 
improves the quality of life. On the other hand, transport brings a wide range of problems 
such as greenhouse gases emission, global warming, accidents, etc., which affect human’s 
well-being and quality of life. All in all, it should be mentioned that transport has already 
been identified as the fastest growing source of greenhouse gas emission. Nevertheless, 
transport is still considered to be the basic factor of development, both on macro and 
microeconomic scale. All of these put a lot of pressure to implement policies in order to 
reduce pollution, noise emission, oil consumption or the number of accident victims. 

The area of European Union is diversified taking into account both its socio-economic 
development and natural environment pollution. Consequently, all activities should be 
balanced in order not to destabilize the economy of particular countries, help society and 
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protect the natural environment. Therefore, sustainable mobility system, allowing citizens 
and goods to move freely and safety with respect to the environment, is crucial for quality 
of life and the health  of the economy [Persia et al., 2016]. All in all, transport should be 
considered as a system of interrelated components where mutual relationships play a key 
role. There is a need for the correct diagnosis of sustainable transport development in the 
area of European Union. Moreover, this kind of analysis can be considered as the basis for 
implementation of the support policy delivered from European Union institutions. 

The main aim of the paper is to attempt the assessment of sustainable transport 
development level in European Union countries with taxonomic tools and identify the 
underdeveloped spatial areas as the base of implementation for the support policy. The 
source of information for the research was data drawn from the Eurostat Data Base. 

 
2. Methodology 
The area of transportation is considered as a very sophisticated system. Furthermore, 

requirement of sustainability in this area increases its complexity. The literature research 
proved that sustainable development can be measured in terms of the integrated order i.e. a 
positive target state of development changes combining the constituent orders such as 
environmental, social and economic in coherent and consistent manner [Borys, 2011]. 
However, the complexity and multidimensionality of transport phenomenon  brings a lot of 
difficulties in the process of evaluation of spatial objects which are described with a 
number of diagnostic variables. 

Nevertheless, the literature study showed that the research in this field can be run by 
implementing two approaches [Figura, 2013]. On one hand,  one dimension analysis can be 
carried out where the level of transport development should be evaluated separately 
according to particular variables included into research process. On the other hand, 
taxonomic tools, which create possibilities to support logistic policy by the procedures of 
ordering and classification of research objects which are described many variables, can be 
implemented. 

Although the literature suggests that transport sustainability has already been put many 
times under the scientific investigation [Janic, 2006; Cheba & Saniuk, 2016; Ahmad & 
Puppim de Oliveira, 2016; Malasek, 2016; Markova et al., 2017] but much less attention 
was devoted to investigate mutual but not directly observable relationships (interactions) in 
the area of sustainable transport development. However, it should be mentioned that the 
empirical assessment of spatial transport development with implementation of taxonomic 
methods (classic and order) has already been carried out in literature [Hajduk, 2016; Czech 
& Lewczuk, 2016, 2017; Fanni et al., 2017; Czech et al. 2018] but it did not include 
interactions in the area of transport sustainability. However, the literature study proved that 
taking into account interactions in the transport researches is very important [Erwing & 
Cervero, 2001; Vörös, 2015; Matteis et al., 2016]. 

The presented research focused on the evaluation of sustainable transport development 
based on synthetic measure construction in two basic ways. The former implements classic 
statistical measures such as arithmetic mean and standard deviation.  The value of synthetic 
measure is calculated according to the following formula [Hellwig, 1968]: 

D

i
i SD

d
MK

*2
1




                                                (1) 
where: D – mean of distance vector, 

     DS  – standard deviation of distance vector. 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

123 

The latter way of the synthetic measure construction is based on multidimensional 
median vector as well as mad (median absolute deviation). It is worth noting that this kind 
of the method was implemented into the research process by a Polish statistician and is 
called the order method  [Lira et al., 2002]. The set of diagnostic variables is put under 
normalisation according to the following equation [Młodak, 2006]: 
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                                  (2) 
Particular values of  are considered as the elements of multidimensional median vector 

i.e. border or Weber. It should be mentioned the Weber median is calculated in the 
minimalization process of the following formula: 
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                (3) 
It should be noted that this kind of multidimensional median vector makes both the 

analysis immune to skewness and takes into account interactions in the whole set of 
diagnostic variables. It is very important from the point of view of the taxonomic analysis 
of complex phenomena such as socio-economic development, living standard, spatial 
cohesion or sustainability of transportation system. 

In relation to mad (median absolute deviation) it should be noted that its particular 
values are received with the following equation: 

jij
ni

j xmedXmad 
 ,...,2,1

)(
                                              (4) 

Also, it should be mentioned that there are other normalization methods in the 
literature. They were successfully implemented into the research process with classic 
statistical measures [Jajuga & Walesiak, 2000]. Furthermore, a multidimensional median 
vector (border and Weber) has already been implemented in different ways in normalisation 
process of the data set [Czech, 2014; Czech et. al., 2016]. Finally, the synthetic measure of 
normalized variable in the case of order method is estimated with the following formula: 
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                  (5) 
where: med(D) – median of distance vector, 

      mad(D) – median absolute deviation of distance vector. 
 
4. Research results 
Construction of synthetic measure should be based on the set of diagnostic variables 

which are describing the area of investigation in proper way. It should be mentioned that 
there are two main stages in its construction process. The former is based on the theory of 
the examined phenomenon and creates the set of potential variables. The latter introduces 
statistical measures in order to create the final set of diagnostic variables. It should be noted 
that selecting indicators of sustainable transport is a very difficult task. This is due to the 
fact that there is a wide range of indicators in the literature which are implemented into the 
research process [Gratiela & Viorela-Georgiana, 2013]. Moreover, the difficulties are 
compounded by the number of domestic and strategic documents. Nevertheless, it should 
be mentioned that system of variables for evaluating the sustainable development of 
transportation should follow the scientific, objective, systematic and comparable and 
workable principles [Li et al., 2017]. 
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As the basis of taxonomic analysis in the area of sustainable transport development, a 
set of diagnostic variables was drawn from Eurostat data base for 2019. Therefore, three 
main areas of the Integrated Order which generate mutual interactions, were taken into 
consideration and are presented in the figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. Interactions in three main areas of Integrated Order 
Source: own studies. 

 
The first area i.e. Environmental Order is presented by the following variables: X1 – 

average CO2 emissions per one km from new passenger cars (g CO2 per one km), X2 – 
exposure in urban areas to air pollution by particulate matter < 10 µm (µg/m3), X3 – share 
of renewable energy in final energy consumption (%), X4 – share of electricity consumption 
in total energy consumption of transport sector (%), X5 – share of electrified railway tracks 
in their total length (%), X6 – share of natural gas consumption in total energy consumption 
of transport sector, X7 – emission of carbon dioxide in  the area of transportation and storage 
(tonnes per capita), X8 – share of new registered passenger cars in their total number (%), X9 – 
emission of nitrous oxide in the area of transportation and storage (grams per capita), X10 – 
emission of methane in the area of transportation and storage (kilograms per capita). 

The second area i.e. Social Order as a part of Integrated one includes the following 
variables: X11 – number of passenger cars per 1 000 citizens, X12 – number of killed in road 
accidents per 100 000 citizens, X13 – motor coaches, buses and trolley buses per 1 000 
citizens, X14 – number of killed in rail accidents per 1 million citizens, X15 – share of trains 
in all passenger transport (%), X16 – share of population living in households considering 
that they suffer from noise (%), X17 – exposure in urban areas to air pollution by particulate 
matter < 2.5 µm (µg/m3), X18 – share of motor coaches, buses and trolley buses in all 
passenger transport (%), X19 – number of airline passengers per one citizen, X20 – number of 
killed in commercial air transport per 1 million passengers. 

The third one is the Economic Order and the following variables are included: X21 – 
goods transported by rail in million tonne-kilometre, X22 – length of railway lines per 1 000 
km2, X23 – share of environmental taxes in total tax revenues (%), X24 – air transport of 
goods in tonnes per 1 000 citizens, X25 – share of renewable energy in transport sector (%), 
X26 – length of motorways per 100 km2, X27 – number of lorries and road tractors per 1 000 
citizens, X28 – share of rail freight transport in all inland fright transport (%), X29 – share of 
road freight transport in all inland fright transport (%), X30 – share of two or more railway 
tracks in their total length (%). 

The wide range of potential set of diagnostic variables caused that three member 
countries of European Union were not taken into investigation. This is due to the fact that 
there are countries such as Cyprus and Malta which do not have railway transport. It is 
worth mentioning that this kind of transportation system is considered as one of the most 
environmentally friendly and should not be omitted in this kind of research. Furthermore, it 
was not possible to make the analysis for Belgium because of significant incomplete data. 

Social Order 

Environmental 
Order Economic 

Order 
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In order not to exclude from analysis some member states, the missing data was completed 
by time-series extrapolation (only in a few cases). 

 Every set of potential diagnostic variables should be put under statistical investigation 
before taxonomic measure construction i.e. variation and correlation analysis. Hence, in 
order to carry out the first stage of statistical investigation, basic statistical measures were 
calculated for  potential variables separate for particular orders. The results of this kind of 
analysis are presented in table 1. 

 

Tab. 1. Chosen statistical measures of particular variables and values  
of the main diagonal of inverted Pearson correlation matrixes 

V
A

R
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R
  

 
AS 

 
 

MEAN 

 
 

MB 

 
 

MW 

 
 

SX 

 
 

MAD 

(B) 

 
 

MAD 

(W) 

 
 

VS 

 
 

VB 

 
 

VW 

 
MDIM 
STAGE 

I II 
X1 

E
nv

ir
on

m
en

ta
l 

-0,66 122,89 124,00 123,45 9,50 7,90 8,00 7,73 6,37 6,48 - 
X2 0,09 20,25 20,25 20,36 5,73 3,95 3,95 28,28 19,51 19,40 1,66 - 
X3 0,68 34,90 33,80 33,44 18,78 13,43 13,08 53,81 39,74 39,10 1,32 - 
X4 0,72 1,40 1,17 1,41 0,87 0,59 0,51 62,35 50,86 35,91 2,86 - 
X5 -0,32 49,89 55,11 51,78 24,01 16,60 18,51 48,12 30,12 35,74 1,98 - 
X6 2,18 1,24 0,65 1,22 1,57 0,55 0,89 127,51 84,50 73,16 2,01 - 
X7 2,49 1,65 0,83 0,99 2,08 0,22 0,36 125,66 27,15 36,40 8,11 - 
X8 0,56 6,30 6,10 6,02 2,54 1,64 1,69 40,35 26,95 28,09 1,77 - 
X9 2,38 54,59 34,06 35,88 58,98 13,55 13,99 108,03 39,78 38,99 6,63 - 
X10 3,92 0,57 0,08 0,59 1,46 0,06 0,55 255,18 81,03 94,33 1,85 - 
X11 

So
ci

al
 

0,15 515,11 513,67 517,66 93,10 59,02 59,58 18,07 11,49 11,51 2,22 - 
X12 0,53 5,31 4,93 4,97 1,93 1,42 1,42 36,43 28,73 28,48 7,14 - 
X13 0,29 2,16 2,04 1,85 0,89 0,63 0,66 41,03 30,76 35,60 4,91 - 
X14 1,15 4,59 4,09 3,33 3,62 2,31 2,02 78,94 56,52 60,62 5,57 - 
X15 0,14 6,15 6,00 6,09 3,55 3,30 3,26 57,74 55,00 53,53 2,56 - 
X16 0,53 15,31 14,05 16,83 5,45 4,25 3,88 35,59 30,25 23,04 3,29 - 
X17 -0,05 12,12 11,90 11,56 3,94 2,50 2,65 32,49 21,01 22,92 4,33 - 
X18 0,03 11,71 11,90 9,95 4,28 3,45 2,85 36,56 28,99 28,66 3,81 - 
X19 0,58 3,38 2,71 3,97 1,97 1,41 1,49 58,39 52,03 37,45 2,46 - 
X20 3,16 0,004 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 300,33 - 100,00 2,09 - 
X21 

E
co

no
m

ic
 

1,27 6,31 4,86 5,70 6,04 3,48 3,83 95,77 71,56 67,24 16,48 3,31 
X22 0,88 54,14 46,37 51,19 30,45 17,80 21,61 56,25 38,39 42,21 2,62 2,46 
X23 0,14 7,13 7,03 7,31 1,82 1,61 1,59 25,57 22,83 21,67 2,33 2,18 
X24 4,85 77,28 11,65 18,44 280,39 7,71 13,37 362,82 66,20 72,49 2,44 1,99 
X25 2,89 9,11 7,87 9,05 5,63 1,20 1,38 61,88 15,23 15,29 2,73 2,66 
X26 1,66 2,14 1,81 1,89 1,95 1,27 1,25 90,93 70,26 66,38 2,86 2,24 
X27 0,84 5,40 4,84 5,39 3,53 2,55 2,56 65,28 52,66 47,44 2,51 2,51 
X28 1,33 23,79 23,40 23,34 18,19 10,95 10,89 76,49 46,79 46,66 29,30 - 
X29 -0,59 70,41 71,75 71,79 19,61 14,50 14,50 27,86 20,21 20,20 6,63 3,70 
X30 -0,32 49,89 55,11 51,02 24,01 16,60 18,09 48,12 30,12 35,46 2,70 2,61 

 

Notation: AS – skewness, MB – border median, MW – Weber median, SX – standard 
deviation, mad (B) – median absolute deviation (border median), mad (W) – median 
absolute deviation (Weber Median), VS – classical variation coefficient, VB – order 
variation coefficient based on border median, VW – order variation coefficient based on 
Weber median, MDIM – main diagonal of inverted Pearson correlation matrixes. 

Source: own studies. 
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As a result of variation analysis only variable X1 was omitted in the area of 
Environmental Order. This is due to the fact that classic variation coefficient and both 
forms of its order version, which are based on border as well as Weber median, were under 
the value of 10%. Additionally, the statistical measures included in the table prove that 
some of diagnostic variables have strong asymmetrical distribution. The strong skewness is 
observed for selected variables in every of the examined orders i.e. environmental, social 
and economic. Therefore, it is essential to implement order statistics such as median, mad 
and order variation coefficients at the stage of the final set of diagnostic variables selection. 
Moreover, it should be noted that the order taxonomic method of the synthetic measure 
construction should be introduced into further assessment process of development level of 
sustainable transport. 

In spite of elimination variables which carry the same information, the method of 
inverted matrix of Pearson correlation coefficients was implemented [Malina & Zeliaś, 
1997]. Therefore, three separate inverted matrixes were calculated in relation to sets of 
diagnostic variables in the area of particular orders. The investigation process proved that, 
in the area of both environmental and social order, all values located in the main diagonal 
of inverted matrixes were under the value of 10. Therefore, it resulted in including the 
variables from X2 up to X20 in the further analysis. Nevertheless, in the area of economic 
order the variable X28 was removed. Then, Pearson correlation matrix for economic order 
was inverted again in order to check if other variables can be included for further analysis 
[Czech & Słaby, 2017]. To sum up, the final set of twenty eight diagnostic variables was a 
base for synthetic measures construction in the case of particular orders i.e. environmental, 
social and economic. 

Going further, three sets of diagnostic variables were put under the process of 
standardization, both in the classic and order form with Weber median. Implementation of 
the normalized three sets of diagnostic variables and the pattern taxonomic development 
method allowed to construct partial synthetic measures in three analysed orders in the area 
of sustainable transport. Further, the total measure for integrate order was calculated as 
well. It should be mentioned that synthetic measures for every of the examined orders were 
treated as stimulants in the process of the sustainable transport measure construction 
(integrated order). The values of both classic and order measure with Weber median for 
sustainable transport development are presented in figure 2. 

 

 
Fig. 2. Values of classic and order synthetic measure according to integrated order 

Source: own studies. 
 

The presented data shows the significant differences in the sustainable transport 
development level of investigated countries according to both implemented methods of 
synthetic measure construction. 
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Further, the values of both method of synthetic measure construction were used to 
construct the rankings of the development level in the areas of environmental, social and 
economic orders as well as the whole area of sustainable transport. The location of 
particular European Union member countries according to both particular orders and two 
methods of synthetic measure construction are presented in Table 2. 

 
Tab. 2. Positions of countries in the ranking and groups according  

to particular orders 

Country 
Environmental Social Economic 

Integrat
ed 

MK MP MK MP MK MP MK 
Bulgaria 19 19 22 22 18 18 21 
Czechia 14 13 7 7 7 7 8 
Denmark 21 23 5 5 15 14 17 
Germany 5 8 17 16 3 4 4 
Estonia 16 17 1 1 21 21 10 
Ireland 18 20 3 2 20 17 15 
Greece 24 18 12 9 24 23 23 
Spain 10 10 15 13 11 13 12 
France 8 7 9 11 12 8 9 
Croatia 13 9 19 20 17 16 19 
Italy 3 3 23 23 14 12 13 
Latvia 23 22 18 18 22 20 22 
Lithuania 20 21 10 8 23 22 20 
Luxembourg 22 24 6 6 6 24 11 
Hungary 6 4 13 15 5 6 5 
Netherlands 11 15 14 14 1 2 7 
Austria 1 1 8 10 4 5 2 
Poland 15 12 16 17 16 15 18 
Portugal 7 6 21 21 13 10 14 
Romania 17 16 24 24 19 19 24 
Slovenia 12 11 20 19 10 11 16 
Slovakia 4 5 11 12 9 9 6 
Finland 9 14 2 3 8 3 3 
Sweden 2 2 4 4 2 1 1 

Notation: MK – classical measure, MP - order measure. 
Source: own studies. 

 
5. Conclusions 

The carried out research with the use of both methods of synthetic measure 
construction (classic and order) for chosen members of the European Union in terms of the 
level of sustainable development of transportation system has brought up a number of 
conclusions. It should be mentioned that they concern both the methods implemented into 
the research process and the level of transport sustainability in particular countries. 

The former proved that potential set of diagnostic variables should be put under 
statistical investigation with order statistical measures such as median, median absolute 
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deviation and order variation coefficients. This is due to the fact that there are observed 
variables with very strong skewness of empirical distributions in every data set describing 
the examined orders i.e. environmental, social and economic. Therefore, variation analysis 
of the potential set of diagnostic variables with the use of the classical coefficient, should 
be supported by implementation of its order substitutes. It should be noted that 
implementation of order variation coefficients, with both border and Weber median, 
confirmed acceptance or rejection of particular variables for further analysis. Strong 
skewness and mutual interaction among variables, in three sets of diagnostic variables for 
every one of the examined orders, proved the need to implement into research process the 
order method of synthetic measure construction with Weber median. 

The latter showed that the level of sustainable transport development should be 
considered as a complex phenomenon. On one hand, the analysis of constructed ranking, 
according to classical measure, showed that the leading place in Europe, in the context of 
transport sustainability (Integrated order), is taken by the so called Old European Union i.e. 
Sweden, Finland and Austria. The leading positions were confirmed by the values of  the 
order synthetic measure with Weber median. Going further, the analysis showed significant 
differences in the case of the weakest group according to both methods of synthetic 
measure construction. It should be noted that only in the case of Latvia both methods 
confirmed the same position. All in all, detailed analysis of European Union members, in 
terms of individual orders i.e. environmental, social and economic, showed sensitive areas 
in the case of individual countries that should be taken into account in the process of 
allocating support funds. 

To sum up, it should be noted that there are significant spatial disproportions in the 
development level of sustainability of transportation system in analysed countries. They 
occur in the area of environmental, social and economic order as an important areas of the 
integrated order.  Hence, the results of this study can be treated as a guide for reflection and 
a base for further analysis. 
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Abstract: This report will present the results of a survey conducted among 150 companies 
from the Southwestern and Southeastern region of Bulgaria to evaluate the importance of 
the factors for the introduction of marketing innovations in the activity: 1. changes in the 
design and packaging of a product or service; 2. new methods and techniques for product 
promotion; 3. new methods for positioning products on the market or entering new sales 
channels; 4. new methods for pricing of goods or services and establishing the state of the 
factors in introducing innovations in products and services for the companies in the sample.  
 

Key words: SME, marketing innovations, factors 
 
 

Introduction 
 

The research was done within the activities of the project „Indexing the Regional 
Innovative Levels in the Sectors of the Economy (IRISI) – scenario for the identified in the 
ISSS four priority thematic areas for smart specialization and their positioning towards the 
circular economy” under National Scientific Fund of the Ministry of Education. The aim of 
the project is to provide a model for indexing the innovation activity of the companies at 
national (macro level) and regional level (micro level in two regions), depending on their 
sectoral affiliation (under NACE). In addition, establishing inconsistencies analysis to the 
already identified priority thematic areas at the end of the implementation period of the 
Integrated Intelligent Specialization Strategy (ISIS).The main research thesis is that a new 
model of indexing of the innovation activity of business units and their regional 
concentration should be set. It should not only correspond to the available capacities and 
assets but also to the specific advantages of a circular economy. For this purpose, a survey 
was conducted in order to collect primary empirical information for innovation processes 
and results in Bulgarian SMEs based on the examined regions. The particular goal was to 
analyse and evaluate the present state of SME’s innovation capacity by examination of 
available data for economic state of Bulgarian companies. 

The Organization for Economic Co-operation and Development and the European 
Commission in the Innovation Information Collection and Interpretation Directive defines 
the concept of innovation as follows: „Innovation is the introduction of a new or 
significantly improved product (good or service) or process, a new marketing method, or a 
new organizational method in business practices, workplace organization or external 
relations” [1]. 

As the innovation capacity is among the key elements of the companies’ market 
success [3], the paper examines the correlation between various strategic innovation 
success factors on SME’s marketing activity. Marketing innovations are aimed at better 
meeting customer needs, opening new markets, or new positioning of the company's 
product on the market, in order to increase the company's sales. The research approach is 
based on the statistical methods application in processing and analysis of empirical 
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information. The data is provided to the authors from a previous project stage of the activity 
WP 1, including field research on 150 business entities from Southeast and Southwest 
regions in Bulgaria and examining their behaviour, management and innovation activities. 

 

Objectives and methods of the research 
 

In 2019, a survey was conducted among employees and management representatives of 
150 companies from the Southwestern and Southeastern region of Bulgaria based on 
closed-ended questionnaire, available online to the users, in order to assess the innovative 
activity of companies. 

The present paper presents results of a study with the following purposes: 
1. determining the significance of the surveyed factors for introducing marketing 

innovations (changes in the design and packaging of a product or service, new methods and 
techniques for product promotion, new methods for market positioning of products or 
entering new sales channels, new methods for pricing goods or services); 

2. establishing the status of the factors when introducing innovations in products and 
services for the surveyed enterprises; 

3. assessing their impact.  
The research approach is based on the use of statistical methods and specialized software 

for processing and analysis of empirical information from the survey provided to the authors. 
The answers of the respondents for noting their opinion on the influence of a relevant factor 

are rated with the five-point Likert scale (1 is „Definitely no“ and the highest – „Definitely 
yes“). Usually, this type of scale is treated as interval, but there are researchers who consider it 
as ordinal. In the present study of the association between subjective assessments, these data are 
considered ordinal. Factors of marketing innovations in the company activity covered in the 
survey are twenty-one elements divided into seven groups as shown in Table 1.  

 

Focus on the 
customer 

 q9.1.1. Understanding customer needs;  
 q9.1.2. Clear goals for customer satisfaction;  
 q9.1.3. Measurement customer satisfaction; 

Competitive 
orientation 

 q9.2.4. Quickly submission information from sales staff about 
competitive actions;  

 q9.2.5. Quick reaction in response to the actions of the competitors;  
 q9.2.6. Discussion of competitive strategies by managers; 

Commitment 
to learning 

 q9.3.7. The ability of employees to learn;  
 q9.3.8. Employee training as an investment;  
 q9.3.9. Employee training as a top priority; 

Shared vision  q9.4.10. Divided management of the company between levels, 
functions and departments;  

 q9.4.11. Employees perceived as partners;  
 q9.4.12. Sharing the direction of the company’s development; 

Openness to 
ideas 

 q9.5.13. Encouraging employees   to think outside the box;  
 q9.5.14. Encouraging additional work on innovation;  
 q9.5.15. High score for original ideas; 

Entrepreneurial 
orientation 

 q9.6.16. Taking a risk;  
 q9.6.17. Performing strategic planning activities;  
 q9.6.18. Identify new opportunities; 

Strategic focus 
on innovation 

 q9.7.19. Traditions in doing business as a basis for strategy;  
 q9.7.20. Providing new products / services to customers;  
 q9.7.21. Industry change. 

 

Table 1. Factors of marketing innovations in the activity 
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It should be mentioned that when an ordinal scale is used, the respondents’ answers 
only mean the comparison between the categories and therefore mode is used as a measure 
of the central trend. Table 2 presents the mode values of the survey questions from q9.1.1 
to q9.7.21. The results show that the respondents most often selected the answers „Rather 
yes“ and „Definitely yes“. 

 

Mode Questions 
4 (Rather yes) q9.3.7, q9.4.10, q9.4.12, q9.5.13, q9.6.17 
5 (Definitely yes) q9.1.1, q9.1.2, q9.1.3, q9.2.4, q9.2.5, q9.2.6, q9.3.8, q9.3.9,  

q9.4.11, q9.5.14, q9.5.15, q9.6.16, q9.6.18, q9.7.19, q9.7.20, 
q9.7.21 

 

Table 2. Mode of the survey questions 
 

In the proposals of the respondent’s questionnaire, four questions determine whether 
the following marketing innovations have been introduced in the enterprise in the last two 
years: changes in the design and packaging of a product or service (q6.1.A), new methods 
and techniques for product promotion (q6.1.B), new methods for market positioning of 
products or entering new sales channels (q6.2.A), new methods for pricing goods or 
services (q6.2.B). The questions suggest data obtained within a dichotomous nominal scale. 

 

  
 

a)                                                          b)                               
 

Figure 1. Percentage of enterprises introduced / did not introduce innovations  
a) in the design and packaging of a product or service;  
b) new methods and techniques for product promotion 

 

   
 

a)                                                            b) 
 

Figure 2. Percentage of companies introduced / did not introduce  
a) new methods for market positioning of products or entering new sales channels;  

b) new methods for pricing goods or services 

20,00%

80,00%

q6.1A
No

Yes

26,36%

73,64%

q6.1B
No

Yes

31,82%

68,18%

q6.2A

Yes

No
31,82%

68,18%

q6.2B

Yes

No
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The diagram in fig. 1 a) presents the proportional division of the enterprises according 
to the respondents in relation to the innovations introduction in the product / service design 
and packaging. It shows that about 20% of enterprises have not introduced such 
innovations. The diagram in fig. 1 b) presents the relative share of enterprises that have 
introduced new methods and techniques for product promotion in the last two years, and it 
shows that these are about 74% of the enterprises in the sample. 

The diagram in Figure 2 a) shows that 68% of the sampled enterprises have introduced 
new methods for market positioning of products or entering new sales channels in the last 
two years.  

The question q6.1.D for introducing new methods for pricing goods or services 
suggested answers „Yes“ and „No“. The results are presented in fig. 2 b). 

 
 
Main results 
 

Cramer's V coefficient is a measure for the strength of an association between two 
categorical variables based on chi-square. It is calculated as 

 

𝑉
𝜒

𝑛. 𝑚𝑖𝑛 𝑟 1, 𝑐 1
, 

 
where r = number of rows and c = number of columns in the contingency table. Its values 
vary from 0 - maximal independence to 1 - maximal correlation and their interpretation is 
given in Table 3 ([2,4]).  

 

Cramer's V Interpretation 

0.41-1.00 Significantly High (strong) association 

0.36-0.40 Very High (strong) association 

0.31-0.35 High (strong) association 

0.26-0.30 Moderately High association 

0.21-0.25 Moderate association 

0.11-0.20 Weak association 

0.00-0.10 Very Weak association 
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Table 3. Interpretation of Cramer's V 
 

Cramér's V 
q6.1.A q6.1.B q6.2.A q6.2.B 

q9.1.1 0.1619 0.1658 0.3246 0.2192 

q9.1.2 0.1279 0.1659 0.3163 0.1770 

q9.1.3 0.1738 0.2849 0.3790 0.2276 

q9.2.4 0.2597 0.3486 0.3938 0.2852 

q9.2.5 0.2705 0.3421 0.3494 0.3370 

q9.2.6 0.2605 0.4125 0.4871 0.2847 

q9.3.7 0.3333 0.2941 0.4182 0.2791 

q9.3.8 0.2648 0.3479 0.4007 0.3091 

q9.3.9 0.3039 0.2959 0.4527 0.3145 

q9.4.10 0.1919 0.2156 0.3069 0.2622 

q9.4.11 0.1511 0.3488 0.3161 0.3175 

q9.4.12 0.1608 0.2518 0.3454 0.2016 

q9.5.13 0.2496 0.2214 0.3280 0.2244 

q9.5.14 0.1968 0.2941 0.3331 0.2585 

q9.5.15 0.2334 0.2306 0.3000 0.2320 

q9.6.16 0.0694 0.2902 0.4288 0.3358 

q9.6.17 0.2246 0.3057 0.3334 0.3098 

q9.6.18 0.2578 0.2801 0.3899 0.2981 

q9.7.19 0.2845 0.3061 0.3658 0.2992 

q9.7.20 0.2964 0.3681 0.4901 0.2835 

q9.7.21 0.3679 0.3844 0.4901 0.3778 
  

Table 4. Values of Cramer's V 
 

From Table 4 it can be argued that there is a very high association between introducing 
innovations in the design and packaging of a product or service and one factor from the last 
group factors „The strategic focus on innovation“: q9.7.21. The industry change. Also, this 
marketing innovation has a high association with factor q9.3.7. The ability of employees to 
learn. It could be assumed there’s no dominant factor, determining it in surveyed SMEs, but 
a set of factors, influencing innovation process. 

The introduction new methods and techniques for product promotion is most 
significantly influenced by the factor q9.2.6. Discussion of competitive strategies by 
managers. There is a very high association between it and the following two factors: 
q9.7.20. Providing new products / services to customers and q9.7.21. Industry change. 

Again, the factors q9.7.20 and q9.7.21 turn out significant factors for enterprises when 
they introduce new methods for market positioning of products or entering new sales 
channels. From the values of the Cramer coefficient, it can be seen that the following 
factors are also significant: q9.2.6. Discussion of competitive strategies by managers; 
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q9.3.7. The ability of employees to learn; q9.3.8. Employee training as an investment; 
q9.3.9. Employee training as a top priority; q9.6.16. Taking a risk. Also, this marketing 
innovation has a high association with the factors: q9.1.3. Measurement customer 
satisfaction; q9.2.4. Quickly submission information from sales staff about competitive 
actions; q9.6.18. Identify new opportunities and q9.7.19. Traditions in doing business as a 
basis for strategy. 

When enterprises introduce new methods for pricing goods or services, the important 
factor turns out q9.7.21. Industry change. It could be assumed there’s no dominant factor, 
determining this marketing innovation in surveyed SMEs, but a set of factors, influencing 
innovation process. 

 
Conclusion 
 

Small and medium-sized enterprises are an important part of country’s economy since 
they are about 95% of companies in Bulgaria. This makes SME responsible for stimulating 
innovation and competition in many economic sectors. The innovative potential is 
associated with the ability of companies to design and launch a new or untapped product / 
service, the ability to conquer new markets. But the introduction of innovation is a complex 
and difficult process in today's changing world, so it is important to identify some strategic 
factors for the success of innovation. This report presents some significant factors for the 
introduction of marketing innovations in SMEs from Southern Bulgaria, obtained as a 
result of analysis of data from a study. 
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Abstract: Tourism enterprises are the basic entity of the tourism economy, which operates 
on the basis of the assumptions of the microeconomic theory of companies. Their economic 
decisions focus on determining service levels and pricing to maximize profit. However, the 
functioning of tourism enterprises shows a significant sector specificity resulting mainly 
from the seasonality of tourism demand. Because seasonality means that tourism 
enterprises use their material, financial and human resources to the full only for a small 
part of the year. In the context of employment, this forces tourism enterprises to use 
different planning methods from the traditional ones. 
The aim of the article is to try to answer the questions about the basic possibilities of 
determining the labor demand in tourism enterprises and to check what determines the 
choice of approach to determining the level of employment. To solve this problem, the 
conclusions of the literature review and the conclusions of the survey conducted among the 
tourism industry companies in the Polish seaside area were used. Methods of building and 
analyzing decision trees were used to explain the mechanism of determining the labor 
demand in the tourism industry. 
 
Key words: tourism enterprises, employment, seasonality, decision tree, Poland 
 
Note: * Research funded by the Polish National Science Center on the basis of a decision 
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Introduction 
 

In tourism enterprises, decisions regarding the amount of labor demand are the result of 
many factors, the most important of which is the seasonality of tourism demand. 
Fluctuations in tourist demand make it necessary to change the approach to employment of 
employees several times during the year and to make decisions regarding changes in the 
organization of work [1, 2, 3]. When making long-term employment decisions, tourism 
enterprises must also take into account seasonal adjustments. The seasonality of 
employment in tourism is its most important specificity.  

The article presents a scheme for determining employment in tourism industry 
enterprises. The aim of the article is to present the possibility of determining the demand 
for work in companies in the tourism industry and to indicate the possibility of using the 
method of decision trees as an effective tool supporting making these decisions. The basic 
questions to which answers were sought concerned the approach used by tourism 
enterprises to determine the demand for work and the identification of factors that 
determine its selection. Literature studies made it possible to define possible strategies for 
determining the demand for work. Empirical analyzes were focused on the conclusions of 
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the survey conducted among the tourism industry enterprises operating in Poland in the 
Baltic Sea region. The traditional method of analyzing the results of a survey are cross 
tables, which can be used, inter alia, to determine the relationship between qualitative 
variables. However, a more effective way to study this relationship is through decision 
trees.  

Decision trees support the decision-making process of enterprises in a simple way and 
are a good complement to traditional methods of analysis. This is because trees can be used 
to express any arbitrary function that maps the values of all attributes to a set of categories 
[4]. This method is based on creating a structure that divides a large number of cases into 
smaller groups until reaching the most homogeneous group in terms of the dependent 
variable [5]. Thus, Classification and Regression Trees is a non-parametric method of 
discrimination. The aim is to group and divide cases in terms of the distinguished features. 
It allows you to search for patterns and dependencies in the studied group and present them 
in the form of simple models.  

The article consists of three parts. The first one reviews the literature on the labor 
demand and the determinants of its determination in the tourism industry. The second 
describes the data used. The third part presents the results of an empirical study and 
presents the possibilities of using the decision trees method in the process of making 
decisions about the size of employment. The summary was made in the last part of the 
work, trying to answer the questions related to the main purpose of the work. 

 
Labor demand in industries with high seasonality 
 

In the literature, the demand for labor is generally defined as a function of the demand 
for employees at various levels of remuneration. The amount of labor demand determined 
in this way refers to both employed persons and job vacancies for which enterprises 
reported a demand but did not find any employees. The demand for labor comes directly 
from the function of the demand for goods and services [6, 7].  

The theories of labor demand essentially indicate two approaches to determining the 
demand for labor: static and dynamic [6].  

The static approach assumes that the change in employment of enterprises smoothly 
adjusts employment to changes in the volume of production [8, 9]. In the long run, the labor 
demand function is determined by solving the problem of production optimization, and the 
determined labor demand describes the quantitative relationship between the level of the 
labor resource and the volume of production at fixed wage rates and determines the 
flexibility of substitution between inputs [8]. The assumption regarding the smooth 
adjustment of employment to changes in production volume is the greatest limitation.  

In enterprises, short-term mismatches of the labor resource to the production volume 
appear [10, 11]. The reasons are, among others low unemployment and wage pressure from 
employees. Dynamic labor demand introduces to the modeling of labor demand the 
condition of a partial mismatch between the labor resource and changes in production 
volume [6]. The long-term labor demand curve is determined by solving the problem of 
dynamic optimization, in which companies maximize the discounted value of future profits 
and confront it with the estimated costs of adjusting the labor resource to changes in 
production volume [6, 8]. Therefore, the key issue is to determine the costs of adjusting the 
labor resource to changes in production volume and their variability in the face of 
production fluctuations. The costs of adjusting the workforce to changes in the production 
volume may result from the mismatch of employees' skills with the needs of employers, 
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employment of people requiring training or periodic changes in the economic activity of the 
enterprise. 

Periodic fluctuations in production significantly disturb the process of determining the 
demand for labor. Cyclically occurring fluctuations in economic activity cause periodic 
retention of employees in the enterprise [9, 10]. Analyzes of job storage indicate that the 
phenomenon is present in all economies of the European Union and the United States [12]. 
However, job storage varies regionally and sectorally, it affects employee groups to a 
different extent, and enterprises are particularly vulnerable to its occurrence, e.g. enterprises 
in industries requiring specific qualifications, such as the pharmaceutical industry.  

Tourism is one of the sectors in which a natural condition is high seasonal variability 
[13]. Seasonality analyzes show that tourism enterprises naturally adapt to changes during 
the year [2]. Their labor demand changes significantly during the tourist season and reacts 
strongly to changes in the demand for tourist goods and services [1, 2]. The industry shows 
only a slight to moderate propensity to store workers [12]. The problem of seasonal 
adjustment of the demand for labor is relatively poorly understood, because the research on 
the demand for labor uses data of different frequency, ie annual, quarterly, monthly [10]. 
However, usually seasonality is treated as an impurity in the time series and removed from 
it before starting the analyzes.  

Seasonality as the most important determinant of economic activity in the tourism 
sector is assessed in an extremely different way. There are companies that treat it as a 
challenge for their business. These enterprises try to cope with seasonal difficulties by 
keeping the enterprise functioning throughout the year. Such an organization of activities 
makes it necessary to maintain stable employment of employees and tourist offer 
throughout the year. On the other hand, in the tourism sector there are parallel enterprises 
for which seasonality is such a great challenge that these enterprises completely limit their 
activities after the tourist season – they remain closed for most of the year [1, 2, 3].  

Employment decisions with tourism companies are some of the more difficult decisions 
that have to be made by tourism companies. On the one hand, smooth matching of 
employment to tourism demand necessitates additional expenditure on recruitment, training 
and dismissal, and may be associated with a deteriorated quality of the tourist service. On 
the other hand, maintaining employment throughout the year is associated with the need to 
incur additional wage costs and the risk of dismissal during the tourist season. The choice 
of approach is also an important element in the development of regions where the labor 
market is an important element. Therefore, it is interesting to know the factors that 
determine these decisions. Understanding the motivations of businesses can be of value and 
be useful in developing, for example, regional policy. 

 
Research method and data sources 
 

The empirical analysis focuses on: (i) identifying and assessing possible approaches to 
determining the demand for work in tourism industry enterprises in Poland in the Baltic Sea 
region, and (ii) the use of decision tree elements to determine the factors determining the 
selection of enterprises. The data used for the analysis comes from a survey of Polish 
tourism enterprises. The study was conducted in September – November 2019. 360 
enterprises conducting tourist activity, ie enterprises running activities related to 
accommodation and catering services, participated in the study. Table 1 presents the basic 
characteristics of the companies participating in the study. 
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Table 1. Characteristics of enterprises participating in the study –  
selected statistics 

 
 
 

Population 
[n=360] 

Percentage 
[%] 

Enterprise size:  
- micro <10 employees  
- small (10; 49 employees)  
- medium (50; 249 employees)  
- large (> 250 employees) 

 
239 
107 
9 
5 

 
66,4 
29,7 
2,5 
1,4 

PKD section.  
- I.55 (accommodation activities)  
- I.56 (catering activities) 

 
219 
141 

 
60,8 
39,2 

Financial situation:  
- good: 2018 profit > 0  
- 2018 profit = 0  
- bad: 2018 profit <0  
- refusal to answer 

 
233 
40 
21 
66 

 
64,7 
11,1 
5,8 

18,3 

Seasonal specificity of the activity:  
- year-round activity with a large increase in revenues in 

the tourist season  
- year-round activity with a moderate increase in 

revenues in the tourist season  
- year-round activity with a small increase in revenues in 

the tourist season  
- year-round activity without an increase in revenues in 

the tourist season  
- seasonal activity – refusal to answer 

 
126 

 
55 

 
20 

 
16 
139 
4 

 
35,0 

 
15,3 

 
5,6 

 
4,4 

38,6 
1,1 

Seasonal employment in the 2018 season:  
- yes  
- no 

 
245 
115 

 
68,1 
31,9 

Source: own elabolation. 
 
The research results  

 

Tourism enterprises operating in the coastal region in Poland participating in the 2019 
survey are mainly micro (employing up to 9 employees) and small (employing from 10 to 
49 employees). They constitute a total of 96.1% of the surveyed sample of enterprises. The 
rest are medium-sized and large enterprises – 2.5% and 1.4%, respectively. The financial 
situation of the surveyed group of enterprises was good: 64.7% of enterprises declared a 
positive financial result last year, i.e. 2019, 11.1% – the financial result was zero, 18.3% 
did not answer this question, declaring that it is too sensitive. Only 5.8% of the surveyed 
sample of enterprises indicated financial difficulties and the achievement of a negative 
financial result.  

68.1% of the surveyed enterprises employed seasonal workers, the remaining group of 
enterprises – 31.9% declared that they would maintain employment throughout the year. 
Enterprises declaring employment of seasonal workers were divided into two groups, i.e. 
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enterprises employing only seasonal workers and enterprises employing both seasonal 
workers and year-round workers. The division into groups is presented in Diagram 1.  
 

Diagram 1. Division of tourist enterprises in the seaside region  
in Poland by type of employment  

 

 
  

Source: own elabolation. 
 

Taking into account the forms of employment of employees declared by the surveyed 
enterprises, it can be concluded about the approach applied by enterprises to determining 
the demand for work. Enterprises which immediately adjusted their employment to changes 
in the tourism demand were enterprises that did not keep employees. They only employed 
seasonal workers. After the season, these companies reduce employment altogether. The 
second group of enterprises are enterprises that do not make an immediate seasonal 
adjustment of employment. This group of enterprises includes two types of enterprises, ie 
those employing seasonal workers during the tourist season or enterprises planning 
different efforts of full-time employees during the year. The breakdown of the survey 
results is presented in Diagram 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism companies 
of the seaside area 

n=360

Enterprises employing 
seasonal workers 
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Enterprises employing 
employees all year round

n=115

employment of seasonal 
and year-round workers at 

the same time  
n=157 

only seasonal workers 
employment 

n=88 
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Diagram 2. Division of tourist enterprises in the seaside region  
in Poland according to the approach to determining the labor demand 

 

 
Source: own elabolation. 
 

The applied approach to reporting the labor demand divided the enterprises into two 
groups, at the same time it was assumed that they are heterogeneous. Subgroup studies 
were performed in the next part of the analysis. The subgroups were examined in terms of: 
(i) size of the enterprise measured by the number of employees, (ii) achieved financial 
results, (iii) type of activity. Taking into account the nature and number of comparative 
groups, the measurement scale of the dependent variable and the homogeneity of variance 
in the groups, the Chi-square test was selected to verify the hypotheses. The results of the 
analysis are presented in Table 1. 

 

Table 1. Subgroup Study Results 
 
 
 

Variables 

Enterprises 
employing only 

seasonal workers 
n=88 

Enterprises 
employing 

employees all year 
round n=272 

Chi-square 
df 

p=value 

The enterprise size measured by the number of employees 
micro <10 employees  77 (87,5%) 162 (59,6%) Chi- square = 

2,0793 
df = 3 

p = 0,5561 

small (10; 49 employees)  11 (12,5%) 96 (35,3%) 
medium (50; 249 employees)  0 (0,0%) 9 (3,3%) 
large (> 250 employees) 0 (0,0%) 5 (1,8%) 

Financial situation 
2018 profit > 0 62 (70,4%) 171 (62,9%) Chi- square = 

23,9711 
df = 3 

p = 0,0000 

profit = 0 9 (1,0%) 31 (11,4%) 
profit <0 5 (5,7%) 16 (5,9%) 
refusal to answer 12 (13,6%) 54 (19,9%) 

Tourism companies 
of the seaside area 

n=360

Enterprises employing 
only seasonal workers 

n=88

Enterprises employing 
employees all year round

n=272

only year-round workers 
employment 

n=115 

employment of seasonal 
and year-round workers at 

the same time  
n=157 
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PKD section 
- I.55 (accommodation activit.) 57 (64,8%) 162 (59,6%) Ch- square = 

0,7586 
df = 1 

p = 0,3876 

- I.56 (catering activities) 31 (35,2%) 110 (40,4%) 

Source: own elabolation. 
 

The results presented in Table 1 show that the size of the enterprise and the type of 
activity conducted do not differentiate enterprises in terms of their approach to determining 
the demand for labor. On the other hand, the responses to the assessment of the financial 
situation of enterprises significantly differed in enterprises employing only seasonal 
workers from the responses provided by enterprises maintaining employment throughout 
the year. This conclusion indicates the need to look for differences between groups of 
enterprises. These differences may concern the opinion of enterprises about the situation in 
the local labor market, opinions about the characteristics of seasonal and full-time 
employees, the ratio of employee groups to wages and working hours, etc.  

As the majority of the data obtained during the survey are qualitative data, it is best to 
use the classification tree method based on the CHAID (Ch-square Automatic Interaction 
Detection) algorithm to assess the factors determining the choice of approach to employment.  

Decision trees are one of the methods of machine learning that is based on case studies 
[14]. Each case must be described with a set of attributes with different values. Decision 
trees can take the form of regression or classification trees. Regression trees are those 
whose explained variable is expressed at least at the interval level. In contrast, classification 
trees - when the level of the dependent variable is at the nominal or ordinal level. As the 
name suggests, they are used to solve either regression or classification problems. 

Decision trees are used to build descriptive and predictive models [4, 5]. They are built 
in order to be able to classify future observations about which we have no information 
about class affiliation. The advantage of the method is a fast and effective method of 
building and testing causal models based on many variables. The use of classification trees 
allows: (i) to introduce a large number of variables into the model, (ii) to simplify the models by 
reducing the number of variable categories by combining similar categories, (iii) to present the 
results of analyzes in a simple manner [5]. The limitation of the use of decision trees is the 
instability of the results, the model is sensitive to the specifics of the data set.  

Graphically, decision trees are described by graphs consisting of the root and branches 
leading to nodes and leaves. The trees are built top to bottom. The set of all analyzed cases 
is concentrated in the root. The edges of the graph are called branches, subgroups of cases 
move through the branches down the tree to the nodes. Nodes are vertices from which at 
least one branch comes out. The nodes select the shift direction. In this way, the set of all 
analyzed cases is divided into subsets. The remaining vertices are leaves. The leaves of the 
tree are the final building block and the leaves are assigned classes. There is only one path 
to each leaf, connecting it to the root [5].  

The use of decision trees in the decision-making process requires the adoption of an 
appropriate algorithm.  

The algorithm builds a tree on the basis of logical division conditions, in the following 
stages, ie building the tree, stopping the tree building, pruning the tree and selecting the tree 
[4, 5]. Decision tree algorithms allow for the construction of binary or multidimensional 
trees. The most popular ones: ID3, C4.5, CHAID allow you to build trees of any structure 
(binary or multidimensional). Classification trees based on the CHAID classification 
algorithm are one of the oldest classification methods [14]. CHAID builds trees in which 
more than two branches may extend from the nodes, ie splitting into multiple paths. Selects 
the independent variable with the strongest interaction with the dependent variable. To 
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assess the significance of the relationship between the data, the Chi-square test of 
independence for qualitative variables and classification problems is used. 

 
Conclusions  
 

The results of the conducted analyzes indicate:  
- tourism enterprises use two approaches to job demand reporting - an average of 

24.4% of tourism enterprises operating in the Baltic Sea region immediately match 
employment to changes in tourism demand; in 75.6% of enterprises, matching is immediate;  

- the size of the enterprise and the type of activity conducted do not differentiate the 
approach of tourism enterprises to determining the demand for labor, while the groups of 
enterprises applying different approaches to determining the demand for labor are 
significantly different in terms of assessing their financial situation;  

- application of the method of analysis in subgroups indicates the possibility of using 
classification methods to identify potential factors determining the decision made;  

- classification trees based on the CHAID algorithm allow for the analysis of 
qualitative data. 
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EXAMINATION OF SMES PERFORMANCE  

AND ITS RELATIONSHIP TO INNOVATIONS IN BULGARIA  
AND BALKAN-MEDITERRANEAN REGION 
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Burgas Free University 
 
 
Abstract: SMEs play a very important role in each country's economy. Therefore, it is vital 
to participate in innovation activities and to examine the internal and external obstacles 
they encounter during the innovation process. This paper presents examination of some of 
the results from a survey, conducted with 150 companies in Bulgaria and related to their 
innovation culture, attitudes and perceptions, as well as their activities, including 
investments. The obtained results could be used for SME investors’ framework development 
using classification and clustering methodologies. 
 
Keywords: SME, marketing innovations, factors. 
 

 
Introduction 
 
Innovation is considered as a key factor to achieve better business performance levels 

in small and medium-sized enterprises (SMEs), since they appeared to be prevailing part 
(about 95%) of the companies at all. On the other side, market globalization, rapid 
technological changes and shorter product and technology lifecycles make innovation 
development a key factor for sustainable competitive advantage [3]. At the same time, 
research on the company-level (micro level) have been slightly neglected due to the 
relatively high costs associated with data collection and the huge variety in SMEs specifics. 
Nevertheless, SMEs sector could not be put aside due to its share in overall economic 
performance, role in job creation, retaining economic-social plurality, balancing territorial 
inequality, the increasing life quality owing to the diversified  value proposition and self-
realization of the individual are all significant [9].  

According to [8], there are four types of innovations: product, process, incremental and 
radical innovation. More recent studies describe product (market diffusion) and process 
(implementation) innovations [6], as well as marketing innovations [10]. The relationship 
between different innovations is a subject of study in [1], where some interconnections 
were stated: innovation culture has positive effect on both product and marketing 
innovations; marketing innovations, on their turn, have positive effect on product 
innovation and market performance of SMEs, etc., as shown at Figure 1: 
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Figure 1. SMEs Innovations Interconnections 

 
The innovation activities could be affected by various internal and external factors: the 

legal framework, state and local institutions (institutional factor), technological capability, 
consumer preferences, management skills, education and R&D systems, SME’s customer 
and partner relationships, market segment, company size, financial factor, competitive 
advantage, country’s overall economic level, etc. [2]. There are many investigations on the 
innovation activities factors ([7], [4], [11], etc.), which consider external and internal 
factors as significant elements in their management process. They describe recognizing 
external support as an essential condition for the competitive advantage of an SME. In 
addition, some authors focus especially on ICT as a key factor for innovations in enterprises [5].  

The purpose of the paper is to present an empirical research that closely examines the 
current state of the SMEs innovation activities in Bulgaria, compared to those in SMEs in 
Balkan-Mediterranean region. This research is conducted under project „Indexing the 
Regional Innovative Levels in the Sectors of the Economy (IRISI)- scenario for the 
identified in the ISIS four priority thematic areas for smart specialization and their 
positioning towards the circular economy” under National Scientific Fund of the Ministry 
of the Education in Bulgaria. The project purpose is to develop a model for indexing the 
innovation activity of the companies at national (macro level) and regional level (micro 
level in two regions), depending on their sectoral affiliation (under NACE) and establishing 
inconsistencies analysis) to the already identified priority thematic areas at the end of the 
implementation period of the Integrated Intelligent Specialization Strategy (ISIS). The main 
research thesis is that a new model of indexing of the innovation activity of business units 
and their regional concentration should be set, which should not only correspond to the 
available capacities and assets but also to the specific advantages of a circular economy. 

 
Objectives and methods of the research 
In 2019, an extensive survey was conducted among employees and management 

representatives of 150 companies from the Southwestern and Southeastern region of 
Bulgaria based on closed-ended questionnaire, available online to the users, in order to 
assess the innovative activity of companies. A similar survey with the same prevailing 
number of questions was conducted in the period March – May 2018 in five European 
countries – Bulgaria, Greece, Cyprus, North Macedonia and Albania under project 
„Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the 
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Balkan-Mediterranean Area (InnoPlatform)” under Balkan-Mediterranean programme. It 
included 460 SMEs, almost equally distributed in the five countries. Both surveys were 
conducted with the following purposes: 

1. To evaluate the significance of the surveyed factors for introducing marketing 
innovations (changes in the design and packaging of a product or service, new methods and 
techniques for product promotion, new methods for market positioning of products or 
entering new sales channels, new methods for pricing goods or services); 

2. To establish the status of the factors when introducing innovations in products and 
services for the surveyed enterprises and to assess their impact; 

3. To evaluate the degree of similarity between the answers of SMEs in Southern 
Bulgaria, compared to those of the SMEs in Balkan-Mediterranean area. 

The research approach is based on the use of statistical methods and specialized software 
for processing and analysis of empirical information from the survey provided to the authors. 

The respondents’ answers for making their choice about the influence of a relevant 
factor are rated with the five-point Likert scale (1 is „Definitely no“ and the highest – 
„Definitely yes“). Usually, this type of scale is treated as interval, but there are researchers 
who consider it as ordinal. In the present study of the association between subjective 
assessments, these data are considered ordinal. Factors of marketing innovations in the 
company activity covered in the survey are twenty-one elements divided into seven groups 
as shown in Table 1.  

 
Focus on the 
customer 

 q9.1.1. We understand customer needs;  
 q9.1.2. We have clear goals for customer satisfaction;  
 q9.1.3. We measure customer satisfaction; 

Competitive 
orientation 

 q9.2.4. Our sales staff quickly submits information about 
competitive actions;  

 q9.2.5. We respond quickly to the actions of competitors;  
 q9.2.6. Management discusses competitive strategies; 

Commitment 
to learning 

 q9.3.7. The ability of employees to learn is a key competitive 
advantage;  

 q9.3.8. Employee training is seen as an investment, not an expense;  
 q9.3.9. Employee training is a top priority; 

Shared vision  q9.4.10. The management of the company is divided between levels, 
functions and departments;  

 q9.4.11. Employees are perceived as partners;  
 q9.4.12. Sharing the direction of the company’s development is 

considered important for management; 
Openness to 
ideas 

 q9.5.13. Managers encourage employees to think outside the box;  
 q9.5.14. Additional work on innovation is encouraged;  
 q9.5.15. Original ideas are highly valued 

Entrepreneuria
l orientation 

 q9.6.16. Risks are taken;  
 q9.6.17. Strategic planning activities are carried out;  
 q9.6.18. New opportunities are identified; 

Strategic focus 
on innovation 

 q9.7.19. The challenge of the existing way of doing business is 
central to the strategy;  

 q9.7.20. Providing new products / services to customers is essential 
to the strategy;  

 q9.7.21. Industry change is key to the strategy. 

Table 1. Factors of marketing innovations in the activity 
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The two sets of the obtained results were compared using well-known chi-squared test 
of homogeneity. It is used for testing variables to see whether different columns of data in a 
table come from the same population or not. The value of the test-statistic is calculated by 
the following formula: 

 

 
 
where χ2 is chi-squared, Oi – observed values, Ei – expected values. The chi square statistic 
is calculated, and if this value is in the region of rejection of the null hypothesis, then the 
assumption that each sub-group shares the same distribution of another categorical variable 
is rejected. Some of the obtained values are presented in Table 2: 

 

 
 

Table 2. Chi-squared values for some of the question results 
 

Obtained Results 
 

The results reveal very similar results distribution in the two sets of data – in 17 of 21 
questions, the chi-squared test indicates the survey results have the same distribution. 
Figure 2 contains the histogram, displaying the frequencies of the obtained data for q9.6.18. 
It could be observed that the prevailing part (more than 50%) of the answers are „Strongly 
agree” (23,84% in IRISI survey and 33,77 in Innoplatform survey) and „Agree” (36,42% in 
IRISI survey and 31,13% in Innoplatform survey). In both surveys 1.32% of the answers 
are „Strongly disagree” and between 2,5 and 3,5% of the respondents have selected 
„Disagree”. The results indicate the critical part of the SMEs understand the importance of 
the topic of interest.  
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Figure 2. Histogram of the survey results for q9.6.18 
 

At Figure 3 the obtained results for q9.7.19 are presented, revealing some discrepancies 
between the 2 sets of data. In IRISI survey the answer “Agree” is the most popular one 
(29,80%), followed by the answer “Neutral” with 25,83%. Relatively small number of the 
respondents (15.83%) answer they strongly agree with the statement. On contrary, in 
Innoplatform survey nearly 45% of the SMEs signify they strongly agree and 31,13% 
agreed with the sentence. Only insignificant number of the Balkan-Med respondents claim 
they strongly disagree (0,66%) and disagree (3.31%). These differences could be explained 
with traditions in doing business in some of Balkan-Med countries like Greece and Cyprus 
and the skepticism of the Bulgarian SMEs due to the socialist heritage. 

 

 
 

Figure 3. Histogram of the survey results for q9.7.19 
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Figure 4 contains the results for q9.7.21 for SMEs from both surveys. 
 

 
 

Figure 4. Histogram of the survey results for q9.7.21 
 

It could be easily observed that the respondents of IRISI survey, selected „Agree” or 
„Neutral” are almost equally in percentage (about 31%), while those who answered with 
„Strongly agree” are 23,18%. Again, answers „Strongly disagree” or „Disagree” get 
relatively small percentage of answers (between 6,60 and 7,30%). Similarly to the previous 
question, the prevailing part of InnoPlatform respondents have selected „Strongly agree” 
(43,71%) or „Agree” (37.09%), while „Neutral” was the choice of 14,57% of the 
respondents. Again, the answers „Strongly disagree” and „Disagree” were selected only by 
small share of the SMEs. 

 
Conclusion 

The paper introduces a research about SMEs innovation activities and attitudes. SMEs 
are consist about 95% of companies in Bulgaria, so being an important part of country’s 
economy, they are expected to introduce innovations. This makes them responsible for 
stimulating innovation and competition in many economic sectors.  

The presented results compare the attitudes regarding the innovations of the SMEs in 
the Southern Bulgaria, compared to those of SMEs in Greece, Cyprus, Bulgaria, North 
Macedonia and Albania. The results could be summarized as follows: 

 

 The obtained results reveal that 17 of 21 result datasets have the same distribution; 
 It could be considered the SMEs in Bulgaria and Balkan-Mediterranean region 

have similar attitudes and encounter similar problems in their innovation activities. 
The total number of 460 companies was almost equally distributed in the 
countries, depending on their population size, so it could be considered they are 
representative; 

 So it could be concluded the efforts for fostering innovations should be focused on 
the SMEs ecosystem as a whole instead of separated actions in different countries. 
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Abstract: Crime rates have a very important place in evaluating social welfare of countries 
and the factors affecting this is a dynamic issue. Types of crimes can be classified in 
different categories. For example, categories of crimes according to the Turkish Criminal 
Code types include treason crimes, crimes against liberty, crimes against the state 
administration, crimes committed against the courthouse, crimes against public order, 
crimes against public trust, crimes against public welfare, crimes against public morality 
and family order, crimes of violence against individuals and properties and cybercrimes. 
Istanbul is experiencing a high problem in terms of crime rates. The fact that the number of 
unsolved cases is around 33% reveals the need for an urgent solution to this problem. It is 
possible to develop a program to slow down this increase and increase people's safety. This 
program can contribute to make people feel safer and help them have a more protected 
environment. This program is better suited as a mobile application. This application will 
both ensure the safety of the people and facilitate the work of law enforcement. As a result 
of this application, citizens will be able to see the safest and most dangerous 
neighborhoods with one-click and behave accordingly. This application is primarily 
intended for visitors of Istanbul in addition to the people who have just moved to the area. 
The aim of this study is to reduce the crime rate in Turkey starting from Istanbul and 
provide the safety of the citizens with the help of a mobile application. Therefore, this 
application targeted crime rates. However, this application can also be extended to other 
cities and other countries. Numbeo’s API will be used in this application. Numbeo is the 
world’s largest cost of living database. Numbeo is also a crowd-sourced global database of 
quality of life information including housing indicators, perceived crime rates, and quality 
of healthcare, among many other statistics. This study distinguishes from other studies by 
both raising awareness and taking on social responsibility.  
 

Keywords: mobile application, software development, crime rate, city development, Numbeo 
 
 

1. Introduction 
The crime phenomenon that emerged with the birth of humanity depends on social 

ethics and/or it is defined as an illegal behavior. Crime rates, which have a very important 
place in evaluating social welfare, and the factors affecting crime rates is a dynamic issue. 
However, the examination of socioeconomic factors affecting crime rates in literature 
studies, showed inconsistent results due to the differences in the data set and the statistical 
analysis techniques. Another reason for achieving inconsistent results is within the crime 
rate statistics. It is usually a collective treatment of the various types of different crimes. 
The weight of the crime types that make up the crime rates of societies is different. 
Therefore, from these different gravity of crime types, the dynamics that affect the crime 
rate will also have a different effect. Types of crime can be classified in different ways and 
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can be triggered by different dynamics; to kill, to injure, to insult, of liberty deprivation, 
sexual crimes, fraud, forgery, smuggling, theft, extortion, drugs trafficking, bribery, traffic 
crimes, forest crimes, military criminal law crimes of opposition, crimes against 
enforcement and bankruptcy law, traffic crimes and cybercrimes can be listed as different 
types of crimes. For example, crimes against individuals, crimes against property, anti-
moral crimes, white collar crimes can be classified as organized crimes [1].  

In Turkish Statistical Institute (TUIK); the number of people in the penal institution on 
December 31, 2019 is increased by 10.1% compared to the same date of 2018 and reached 
291,546 [2]. This increase can be seen in below Table 1.  

 

 
Table 1 - Increasement on crime rate over years.  

 
In the case that convicts entering the penal institution commit more than one crime, the 

crime requiring the heaviest penalty is taken as the basis. When evaluated according to this 
principle, 15.2% of the convicts who entered the penal institution committed robbery, 
12.4% of them committed injury, 7.0% committed the manufacture and trade of drugs or 
stimulants, 5.4% committed violation of the enforcement and bankruptcy law and 3.4% 
committed murder in 2019 [2]. It is possible to develop an application to slow this growth 
and increase people's safety. This application can contribute to making people feel safer and 
have a more protected environment.  

Istanbul Police Chief Mustafa Caliskan stated that in 2018, a total of 390,101 crimes 
were committed under 228 different titles in Istanbul. Stating that 66.3% of these incidents 
were clarified, 33.7% of them seemed to be unsolved. Caliskan said, „287,970 suspects 
were caught in the events that took place last year.“ Mustafa Caliskan shared the 
assessments made on theft crimes from the workplace and home as follows: „During 2018, 
a total of 29,104 thefts occurred. When these data are compared to 12 months, 2,425 theft 
events occur per month.“[3]  

Considering these statements; Istanbul is experiencing a high problem in terms of 
crime rates. The fact that the number of unsolved cases is around 33% reveals the need for 
an urgent solution to this situation. The application in this study will be made to resolve this 
situation. It will both ensure the safety of people and facilitate the work of law enforcement. 
In that sense, it is also aimed to make it difficult for people to commit crimes. 

The aim of this application is to both follow and reduce the crime rates in Turkey. 
Therefore, the project is targeted crime rates unlike the applications made previously in 
Turkey. These applications will be discussed in detail in the next section. Numbeo.com is a 
website with similar features to the purpose of this study. However; it differs from the 
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application in this study by including other information and countries. The most important 
difference of this project is its take on social responsibility and raising awareness. 

 

The rest of the study will continue as follows. In the next section, related literature will 
be discussed. In the third section, methods and technical requirements of this application 
will be explained. In the results section, the functionalities and the screenshots of the 
application will be stated. Finally, the last section includes the conclusion and mentions the 
limitations of this application and points to potential future studies.  

 
2. Related Literature 
There are different kinds of mobile applications related to crime in the app stores but 

these are mostly available in other countries. For example; there is Predpol application 
which tries to predict new crimes by analyzing past crimes. This app uses artificial 
intelligence (AI) technology to predict when and where new crimes will most likely occur. 
In China, there is the CloudWalk application which uses AI and facial recognition 
technology to predict if a person is going to commit crime or not. This application helps 
government track individuals and their behaviors in order to prevent potential crime and 
identify potential criminals. There are also applications available that especially help 
women protect themselves in case of an emergency. In Turkey, there is KADES application 
and with this application any women living in Turkey can call the police and request help 
by clicking only one button in the application.  

In this study, the application which is going to be developed is going to show the crime 
rates in different neighborhoods using Google maps. The Google map utilization will be 
used to generate a crime map. In the literature, crime maps are used in different studies by 
scientists. It is handled from different perspectives. These studies are; the impact of crime 
on the economy [4], the city and criminal studies about countries [5, 6, 7], crime prevention 
studies [8, 9, 10], and crime mapping [11, 12, 13, 14, 15].  

There are crime mapping websites developed by different companies. Members of the 
public can display police data in a high-impact map or summary informative format in 
CityProtect.com, which blends the importance of police data with the ease-of-use of 
Internet-based mapping and an analytics module. CentralSquare Technologies created 
CrimeMapping.com to assist law enforcement agencies across North America in providing 
the public with useful information about recent crime activity in their community. Our 
mission is to help police departments reduce crime by increasing public awareness. 
ReportSee, Inc. owns SpotCrime.com, a Baltimore-based company that was established in 
October 2007. On a Google map, it shows arrests, arsons, rapes, burglaries, robberies, 
shootings, thefts, and vandalisms around the United States.  

 

3. Methods  
This research studies the development of a mobile application that shows the crime 

rates throughout Turkey. In the first registration of the application, end users will be able to 
get membership with their Turkish ID numbers and phone numbers. When they make their 
first membership, a map will appear in front of them showing the view of their location. It 
will appear on that page with a risk map about their location. According to the colors of the 
map, they may have an idea about the crime rate of their location. Through the bars on the 
top right of the map, end users will be able to switch between crime types on the map and 
have an idea about which crimes are committed in their area. By specifying the places to go 
on the map, it will be ensured that end users have an idea about the crime situation in the 
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place where they are going. There will be three menus on the left side of the screen. The 
purpose of the menus will be explained in the rest of the article. 

 

3.1. Technical Contents of the Application 
The application will be developed on Android Studio so it will work on Android 

smartphones. Also, it will be coded by using object oriented platforms and java language. 
JSON will be used for communication between the services and the application. Numbeo 
analyze will be used on the application. Finally, Google Cloud Platform will be used to 
work with Google Maps easily.  

 

3.1.1. Numbeo  
Numbeo will be used to develop this application. Numbeo is the largest cost of living 

database in the world. Numbeo is also a crowd-sourced global database of quality of life 
data, such as housing metrics, perceived crime rates, and healthcare quality, among other 
statistics. Numbeo helps you to view, upload, and compare data on crime levels and forms 
around the world. It investigates the following aspects of city crime and safety: 

 How bad do you think the crime problem is? 
 Has the level of crime changed in the last three years?  
 Do you feel comfortable walking during the day?  
 Do you feel safe walking at night? 
 Are you afraid of being mugged or robbed? 
 Fears of getting a car (or items from it) stolen  
 Fears of being physically attacked by strangers  
 Fears of being insulted or pestered by someone on the street or in another public place  
 Fears of being physically attacked because of your skin color, ethnic origin, gender, 

or religion 
 The issue of drug users and dealers 
 What is the extent of the issue with property crimes? 
 How serious is the issue of violent crime? [16] 
 

3.1.2. Google Android Studio and Google Cloud Platform 
Based on JetBrains' IntelliJ IDEA software and developed specifically for Android 

production, Google Android Studio is the official integrated development environment for 
Google's Android operating system. In 2020, it became available for download on 
Windows, MacOS, and Linux operating systems, as well as a subscription-based service. It 
takes the place of the Eclipse Android Development Tools as the primary IDE for 
developing native Android applications.  

Google Cloud Platform will also be used to develop the application. Tables, storage, 
and maps can all be made with this platform. Google Maps is the most critical component 
of the Google Cloud platform. Using the Maps JavaScript API, the maps can be customized 
with any material and imagery for display on web pages and mobile devices. The Maps 
JavaScript API includes four basic map types (roadmap, satellite, hybrid, and terrain), each 
of which can be customized with layers and styles, controls and events, and a variety of 
services and libraries. 

 

3.2. System Architecture  
Individuals who want to use the application will be signed in and then, there will be 

maps on their view. The user and the developer systems is shown below on Figure 1. The 
architectural design of the system is shown on Figure 2.  
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Figure 1 - System Design 

 

 

Figure 2 - Architectural Design 
 

3.3 Databases 

There will be 3 databases. The first one will store the user information and the second 
one will store the crime rate ratios. The last one will be for others section. Preferences of 
language selection of user will be held on the first one. Figure 3 and Figure 4 show the 
database diagrams. 

 

Figure 3 - User Database Diagram 
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Figure 4 - Table Database Diagram 

 
Tables of Numbeo and other table will be held on the second database. When 

customers want to see another table the data will be sent from that database. All 
applications have their own terms and this one will have too. 

 
3.4. Input / Output Diagrams 

The management of input-output (I/O) operations is one of the earliest and most 
important factors for the creation and subsequent growth of systems. To begin with, writing 
code to handle I/O is one of the more complicated aspects of computer programming. 
Computing services have become more available to a larger number of casual programmers 
by removing the requirement that a programmer understand primitive I/O data. Second, 
when assemblers, compilers, sort packages, and other utilities became available, it became 
important to provide I/O services for each of them, as well as to prevent user programs 
from overwriting areas where these utilities or their work-spaces are stored [17]. Below in 
Figure 5, the input-output diagram of the application can be seen. 

 

 

Figure 2 - Input-Output Diagram 
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3.5. UML Diagram 
 

As it can be seen in Figure 6 below, there is a user and a driver which controls the 
application. When the user is logged in or registered correctly; the user will be sent to the 
maps screen and they will see their location in addition to that location’s crime rate. After 
then; the user has the chance to choose between tables or different types of crime rates. 

 

Figure 6 - UML Diagram 
 

4. Results and Discussion 
In this section, functionalities of the application and the end user interfaces of the 

application will be explained.  
 
4.1. Functionalities 
4.1.1. Login and Register: 
The end users will register first by email or phone number but they also have to use 

their Turkish Identity Number during registration because when they want to make a 
notification, the police will control their information with those id numbers. After 
registration, the application will send them a password which they can change with their 
phone number. One-time login will be available in order to login every time they want. 

 
4.1.2. Main Screen-Maps Screen: 
The end users will change their crime screen with the top right buttons on the interface. 

They can change between different crime types using that button. On the left side, they also 
have a menu to change between the screens. 

 
4.2. Interface Design: 
In this study, proto.io is used for creating the user interfaces. The working interfaces 

can be found out on the website with the URL: https://share.proto.io/OQQBGH/ . This 
website allows for creating a mobile application sample for this study. At the first; the users 
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will see the Welcome page on Figure 7. Then, when they click the sign in button, they will 
be directed to the Sign in page. The users will sign in from that page or they can register to 
the application using the sign up button. When they sign in, they will be directed to the 
maps page which is also shown below in Figure 7. 

 

 
 

Figure 3-.Welcome, Sign-In and Maps Screen 
 

When the users are signed in correctly; they will see Google Maps page which contain 
crime rate colors. When they touch the right button on the top, the application will change colors 
according to the crime types. The users then can choose what they want to see from this page. 

After the users click the menus on the left side, they will be able to see the tables. 
These tables show how much crime is committed per month. Also, there is a page which 
shows the rates of every city that can be seen below in Figure 8. 

 
 

Figure 8-Tables and Notifications Screen 
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When the users click „make a notification” menu item, they will be sent to that page. 
They can make notification by phone calls or by text message. They can choose their 
notification method from this page. This is the 2nd most important page for this application 
because when people want to make a notification, it needs to be verified that it is not a fake 
notification. Therefore, their Turkish ID numbers will be requested for protection. 
 

5. Conclusion and Discussion 
 

The goal of this study is to reduce the crime situations experienced and to provide an 
instant help to individuals. Ensuring people's safety and creating a safer living space 
increases people's living standards. For this purpose, this application will provide people 
with a more prosperous environment. 

This application will contribute to the development of humanity as a social 
responsibility project. There are already applications available in other countries related to 
crime mapping and prevention but not currently in Turkey. In Turkey, there are several 
applications which help to protect women in terms of emergency. However, there is not any 
application available which show the crime ratios or help prevent potential future crimes. 
This application has limitations such as it is based in the cities of Turkey and it doesn’t use 
AI or facial recognition technology. Future studies and applications can extend to other 
countries and can embed AI or facial recognition technologies in order to predict future 
crimes and identify potential criminals.  
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Abstract: Bitcoin and other crypocurrencies are decentralized digital currencies without a 
national bank that can be transferred from client to client on the distributed ledger 
unconditionally. In the March of 2020, the price of Bitcoin was only around 6.000 USD 
whereas, it reached to almost 60.000 USD in May 2021, only after one year. It is obvious 
that the Corona pandemia has changed the destiny of the Bitcoin and other 
cryptocurrencies. Traditionally, a currency should have three features that distinguish it 
from all other commodities. These features are having the capability of being used as a 
medium of exchange, being a unit of account and functioning as a store of value. Although 
it is early to state that Bitcoin and other cryptocurrencies perform all of these features, the 
popularity of them as a currency in the market is rising and they are more preferred as a 
commodity to invest. The crptocurrency market and particularly Bitcoin, turned out to be 
the most resistant to economic fluctuations experienced by all global markets in the last one 
year. However, the future of Bitcoin and other cryptocurrencies is closely related to the 
course of pandemia and several other factors which may push down demand for them. 
Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, pandemy, anonymity, blockchain. 

 
 
1. Introduction 
 
Electronic money or cryptocurrency is a digital currency, which does not depend on a 

central bank or a physical token or paper but based on an open source cryptographic 
techniques represented by block chain data structure. Bitcoin is the first digital currency of 
the world invented with the purpose of competing on the market with central banks, which 
are responsible for issuing real currency. The concept of Bitcoin was introduced to the 
market in 2008 by Satoshi Nakamoto, who according to others is not his true name, thereby 
making the pioneer of Bitcoin anonymous. In any case, the identity of the pioneer of 
Bitcoin is of less consequence and importance, what matters is how Bitcoin has impacted 
the global market in particular and the whole world in general. 

The essence of the introduction of the Bitcoin was to enable network member to 
transfer the money value between themselves directly without involving a third party like a 
Central Bank or a clearing house as is the case in most money value transfer. With the 
increased rate of Bitcoin circulation due to its approval in the market by several companies, 
different sections of the society, as well as the market itself, have started putting forth 
arguments regarding Bitcoins such as academic papers, debates or TV programs, that are 
tackling a different aspect of Bitcoin. (Raskin and Yermack, 2016). 

This study is aimed to shed light on the historical development of Bitcoin starting from 
its invention as a concept to its acceptance as a commodity and payment method while 
sharing detailed analysis about the factors influencing its rapid growth and fluctuations in 
its market price. The study also provides a detailed analysis of the advantages and 
disadvantages of Bitcoin and other cryptocurrencies. 
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2. Historical Development and the Basic Concepts of Bitcoin 
 

After 2008 financial crises, people were seeking a currency that which would not be 
regulated by a central authority. Additionally, as markets and human society developed, 
more sophisticated tools for the exchange of commodity were needed. In this respect, the 
introduction of cryptocurrency has revolutionized the international payment system to a 
size that was unimaginable just a few years ago (Boshkov, 2019). 

On October 31, 2008 a computer scientist called Satoshi Nakamoto published a paper 
that introduced and explained the operation and the idea of the Bitcoin (BTC) system. The 
framework was published as an open source on 9 November 2008, and finally the first 
virtual currency Bitcoin was developed on 3 January 2009 and was first used as a virtual 
currency in a transaction on 12 January 2009 (Haşlak, 2018). Bitcoin is an autonomous 
digital currency and is not subject to central authority regulation and or to inflation. It had 
been constructed on a peer-to- peer network called Blockchain. 

Cryptocurrencies are created by mining, which means that computers solve complex 
equations and get a certain number of coins as a reward. A massive pool of computers 
solving complex equations holds the whole Bitcoin network, where new coins are being 
mined and transfers are sent. This means without the internet network, there would be no 
Bitcoins. The Bitcoin digital money essentially functions the same way as a regular 
currency however, a bit more complex as compared to a fiat currency. 

The primary motive behind Bitcoin’s creation was to achieve a cryptocurrency where a 
person could transfer the currency to another person anywhere in the world without costing 
high transactions and without the trustworthy third party. Today, the top 10 
cryptocurrencies in value in May 2021 are Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin and 
Cardano (Coinmarketcap, 2020). 

Cryptocurrency enables for encrypted electronic transfers between two persons and 
without the need of central authority. Furthermore, these transactions represented in special 
internal ledger which. cryptographic techniques safeguard such entries, by using public-
private key pairs, and hashing functions. „Crypto“ refers to the different encryption 
algorithms that used.  

Cryptocurrency has been built on a system called Blockchain. Blockchain is a global 
database operated by a fragmented computing network. There is no central authority that 
distribute the cryptocurrencies, and that is the main characteristic of cryptocurrencies. 

There are three main types of cryptocurrency (Frankenfield, 2020). 
a. Bitcoin is the first and has the most percentage of the cryptocurrency market with 

nearly 60%.  
b. Altcoin, which are cryptocurrencies lunched after BTC’s success. They had been 

seen as better alternatives to BTC. The term „Altcoin” refers to all cryptocurrencies other 
than BTC. Today, there are more than 5,000 types of cryptocurrencies.  

c. Crypto tokens, which are specific fungible and tradable assets or services generated 
by an initial coin offering (ICO) and are also found on a blockchain.  

 
3. The Functionality of Bitcoin as a Currency 
 

Traditionally, a currency should possess three features which distinguish it from all 
other commodities. The physical form of the currency does not matter as long as it 
performs the required functions and is considered to be money. The first feature of a 
currency is that it should be capable of being used as a medium of exchange. This is to say 
money should be accepted as a tool of payment for goods and services in a society. 
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Currency simplifies and makes it possible the daily transactions of buying and selling 
(König, 2001). 

The second characteristic of money is to be a unit of account, which meant that it can 
measure value of items as a standard. The third characteristic of money is that it functions 
as a store of value meaning that it can keep the purchasing power of a commodity to spend 
it in future (O’Dwyer, 2014). 

To be accepted as a currency, Bitcoin is expected to be used as a medium of exchange 
in the market at first. It must be stated that it is difficult to acquire accurate market data 
regarding the use of Bitcoin in the daily exchange of goods. At present, there are over 100 
multinational companies accepting Bitcoin as a medium of payment. These included IT 
companies such as Microsoft and Apple (Arsov, 2017). 

To be regarded as a currency it must be possible to use it to measure the value of goods 
and services. For any currency to be regarded as a unit of account, it must be divisible, 
verifiable and fungible. Bitcoin serves as a unit of account which is derived from Bitcoin’s 
functionality as a medium of exchange. When a payment is done in Bitcoins, the merchants 
convert the Bitcoins received as payments into standard currencies. It is also speculated that 
Bitcoin is not a unit of account due to its highly volatile value which can be considered as a 
negative factor. But it should be mentioned that it does not prevent Bitcoin from 
functioning as a unit of account (Lo and Wang, 2014). 

For an entity to be considered as a currency, it must be capable of being a reasonable 
value container, meaning that is must have the capability of maintaining its value for a 
certain amount of time. Traditionally, this means that the owners of the currency should be 
able to exchange it for goods and services at a future date when necessary. The fiat 
currencies are subjected to inflation within time, therefore their value reduces and their 
ability to function as a store of value will diminish as well. This gives an advantage to due 
to the fact that it is free from the interference of governments and central authorities. 

 
4. Advantages and Disadvantages of Bitcoin 
 

The main advantages of Bitcoin can be listed as follows : (Kancs,2015). 
 Non-interference from third party is one of the factors that contributed to the 

popularity of Bitcoin as it does not allow the requirement of a third party as Central 
Banks or government. 

 The transaction costs are very low as compared to those of other currencies. In 
addition to this, there are no charges such as bank account fees. Furthermore, 
Bitcoin transactions are not subject to tax, generally speaking. 

 On top of other features, what makes Bitcoin different from fiat money and thereby 
giving it an advantage is the fact that its transactions are private. The Bitcoin 
transactions are designed to be performed without the need to reveal the identity of 
the parties involved in the transaction. 

 The Bitcoins are stored in wallets as fiat currencies stored in bank accounts, these 
wallets are stored digitally and contain private keys which makes it hard to be 
accessed by another individual.  

 Bitcoin offers a platform which is transparent and public, thus anyone is able to 
follow and see the chain of transactions performed so far. Bitcoin is an open source 
project which makes the transaction process to be transparent to all and helps 
transparency while creating new coins. 

 Using Bitcoin does not carry about inflation. It is well known that controlling 
money supply can be used as an advantage in countering inflation. Bitcoin was 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

165 

created to be free of central control, thus inflation rate and supply of the currency 
are determined by the miners publicly. Therefore, Bitcoin will not be exposed to 
high inflation rates like the fiat currency. 

 
The main disadvantages of Bitcoin can be listed as follows : (Yermack, 2016) 
 Bitcoin has fluctuation in its market price and these could be rather sudden and very 

sharp. These fluctuations caused some of the vendors and financiers to avoid using 
it. The volatility results in serious losses for some of the owners of Bitcoins, 
therefore some investors and financiers have become reluctant in investing or using 
Bitcoin. 

 The Bitcoin is held responsible as it may be used in illegal activities. This is 
because the parties of Bitcoin transactions are anonymous as it creates an open field 
for criminals to interact and make payments anonymously. Since the transactions 
cannot be monitored by third parties, criminal activities such as money laundering, 
drug trade could not be traced back. 

 The limited accessibility of Bitcoin is effectual particularly in areas where internet 
access is limited, for example, Africa, Asia and South America. Since Bitcoin relies 
on internet and CPU power to operate and for the transactions to be completed, 
their absence reduces the number of people who can use Bitcoin. Furthermore, 
Bitcoin transactions are rather more complicated than the transactions of fiat 
money. 

 Since Bitcoin are stored on wallets in digital form, usually, hackers try to steal 
Bitcoins from the merchants, the trading platforms and well as the common users. 
In addition to the cyber-attacks, there is a danger of the Bitcoin wallets being 
hacked or infected by computer viruses, which may cause those Bitcoins unclaimed 
by anyone. 

 
5. The Future of Bitcoin and Other Cryptocurrencies 
 

Cryptocurrency has become a global phenomenon in recent years. There are many 
concerns about the technology and its capacity to disrupt traditional financial systems. 
Supporters of Bitcoin and other cryptocurrencies assert that cryptocurrency is superior to 
traditional physical currencies because it is not dependent on central authorities. Others 
argue that it essentially recreates a system that alreasy exists. In this regard, it could make 
easier for people to commit fraud since no central authority exists to be able to regulate and 
monitor Bitcoin transactions. Another striking fact about Bitcoin is that people who live in 
countries with weak currencies and high inflation may be better off investing in Bitcoin 
than buying local stocks and bonds.  

The future of cryprocurrencies and Bitcoin is still debatable. Proponents see limitless 
potential, however critics see nothing other than risk. There are serious doubts that the 
value of Bitcoin may crash at some point. The discussions about the future of Bitcoin and 
other cryptocurrencies are very broad. It is too early to come to a conclusion but the future 
of Bitcoin and other cryptocurrencies are also dependent on the course of the pandemy. 
While the Covid-19 pandemy contributed to the value growth of Bitcoin, the ending of the 
pandemy may cause a substantial loss of value in Bitcoin and other cryptocurrencies. 
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Резюме: Запазването на конкурентоспособността в глобалната икономика зависи 
от транснационалната дейност и участие в глобалните вериги на стойността. 
Транснационалното сътрудничество е в основата на постигането на икономически 
растеж. Много региони разработват стратегии за интелигентна специализация. 
Засилването на междурегионалното сътрудничество в контекста на интелигент-
ната специализация повишава конкурентоспособността на икономиките. Иновации-
те подпомагат икономическия растеж посредством идентифицирането и прилага-
нето на конкурентни предимства, които засилват интеррегионалните и интерна-
ционалните връзки и сътрудничество. 

Ключови думи: интелигентна специализация, транснационално сътрудничество. 
 
Abstract: Maintaining competitiveness in the global economy is based on transnational 
activities and participation in the global value chains. Transnational cooperation is the key 
for achieving economic growth. Many regions develop smart specialisation strategies. 
Strengthening interregional cooperation in the context of smart specialisation increases 
competitiveness of the economies. Innovation promotes economic growth through 
identifying and implementing of competitive advantages, which amplify interregional and 
international connections and cooperation.  

Key words: smart specialisation, transnational cooperation. 
 
 

Интелигентна специализация 
Концепцията за интелигентната специализация е свързана с редица донякъде 

противоречащи си изисквания към политиката: идентифициране на приоритетите на 
вертикалната логика (специализацията) и едновременно с това запазване работата на 
пазарните сили, за да бъдат идентифицирани ниши, от които да бъдат избрани прио-
ритетите (интелигентна). Природата на интелигентната специализация е експеримен-
тална. Взетите решения е нужно да се преосмислят. Националните и регионални по-
литики за интелигентна специализация следва да преразглеждат идеите и стратеги-
ческите решения, както и да се учат от своя собствен опит и постиженията на другите. 

Нови и съществуващи мрежи за транснационално обучение се очаква да помог-
нат на регионите, като транснационалното сътрудничество включва дейности, които 
да засилят регионалните иновационни системи, които на свой ред да подобрят потен-
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циала за подобряване на продуктите, изкачване по веригата на стойността, предприе-
мачески открития, нови пътища за развитие и икономически растеж. Пътят към за-
силване на предприемаческите открития и откриване на нови пътища за развитие е 
чрез транснационално сътрудничество в областта на инструментите на политиките, 
което води до общи транснационални иновативни стратегии. 

 

Транснационално сътрудничество и икономически растеж 
Три са предизвикателствата пред икономическия растеж, постигнат чрез трансна-

ционално сътрудничество и обучение: 1) подобряване свързаността в регионалните 
иновативни екосистеми чрез използване на интеррегионално сътрудничество; 2) из-
граждане на силни регионални иновационни екосистеми чрез свързване на трансна-
ционалните мрежи и системите на иновации; 3) постигане на икономически растеж 
чрез подобрени регионални и макрорегионални – Европейски екосистеми на иновации. 

Интелигентната специализация започва вътре в регионите, където има предвари-
телно създадени  условия за растеж. Особено важни са добре свързаните регионални 
системи на иновации (регионалните иновационни екосистеми), моделът на тройна 
спирала и регионалните платформи за развитие. Регионалната иновационна екосисте-
ма може да бъде разглеждана като комбинация от: съществуващите и възникващите 
индустриално силни страни, представени от съществуващи индустриални възмож-
ности в центъра на регионалната специализация; доставчиците на знания в региона – 
университети, наукоинтензивни предприятия, доставчици на хай-тек услуги, образо-
вателни институции и други центрове; връзки между доставчиците на знания и ин-
дустриалните възможности в региона; свързаност между индустриалните играчи и 
доставчиците на услуги в региона и с външни (транснационални, макронационални, 
европейски или глобални) мрежи и системи на иновации, включително вериги на 
стойността и бизнес мрежи. 

Регионите имат много различни екосистеми на иновации:  
Регионите иновационни лидери имат високо диверсифицирани индустриални 

структури и няколко зони или центъра на експертиза. Доставчиците на знание и ин-
дустриалните участници са силно свързани вътре в региона и имат силни връзки с 
глобалните иновационни мрежи и системи. Главните индустрии в тези региони са 
добре разположени във веригите на стойността, печеливши са и с висока добавена 
стойност. Имат капацитета да създават нови пътища за развитие чрез комбинирането 
на различни, понякога несвързани форми на знание. 

Специализираните региони имат силни индустриални сектори, които са силно 
свързани с центровете на знание и експертиза. Тези региони имат висока способност 
да отговарят на глобалните пазарни предизвикателства, да разширяват и обновяват 
индустриалния си път на развитие и да развиват индустриалните си възможности в 
нови посоки. Като цяло, възможностите им да създават изцяло нови пътища за разви-
тие са ограничени. 

Индустриалните региони имат ефикасни индустриални сектори, чиито инова-
ции са предимно от вида учене чрез правене. Тези региони имат слаби или неизграде-
ни центрове на експертиза вътре в региона, като в резултат на това имат относително 
малки възможности за достъп или свързване с външни мрежи на експертиза (нисък 
абсорбционен капацитет). Подобни региони са в тези части на съществуващата вери-
га на стойността, които изискват от тях да се конкурират въз основа на ниски разходи. 

Селските региони. В Европа има много различни селски региони. Някои от тях 
използват напреднало научно обосновано знание при производството на храни, свър-
зани са със сложни и установени вериги на стойността и доставчици на знание. Имат 
способност да създават нови пътища за развитие чрез комбиниране на наука и при-
родни ресурси. Много селски региони обаче са фрагментирани и не добре развити. 
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Периферните региони – в тях центрове на експертиза и индустриална активност 
са като цяло фрагментирани и недостатъчно развити. В някои периферни региони 
липсват дори базисни ключови компоненти на регионалните системи на иновации. 

За да бъдат в състояние да диверсифицират и/или да идентифицират нови пътища за 
развитие (чрез редица процеси на предприемаческо откритие), регионите следва да имат 
достъп до нови форми на знание, да създават нови комбинации от своите ресурси, за да 
са в състояние да се придвижат от „разширение на пътя“ към „създаване на пътя“ на 
развитието си. Институциите на изследователската и информационна система могат да 
бъдат в ролята на медиатори за дифузията на местно знание между глобалните мрежови 
възли и регионалните ресурсни бази. Подобно проактивно използване на транснационал-
ните мрежи помага на диверсификацията на регионалните системи на иновации. 

Регионалните екосистеми на иновации не трябва да останат затворени за външни 
участници. Точно обратното, за да станат по-динамични и диверсифицирани, тези ре-
гионални иновационни екосистеми трябва да бъдат подсилени чрез отварянето им и 
разширяването на научните мрежи, центровете на експертиза и бизнес мрежите, 
които осигуряват регионален достъп до водещи глобални технологии. Например, ре-
гионалната амбиция за придвижване по веригата на стойността може да бъде раз-
глеждана като стратегия за „разширяване на пътя“, подпомогната от транснационал-
ните мрежи. Разширяването на мрежите на знанието може да бъде разглеждано и ка-
то част от обща (транснационална или макрорегионална) иновационна стратегия. По-
добни транснационални иновационни стратегии позволяват на партньорите да се въз-
ползват от европейското регионално многообразие, като група от региони биха могли 
да разработят стратегии, базирани на съвместна еволюция и допълване. Този колабо-
ративен подход се очаква да засили критичната маса и сложността, като допълнител-
но подкрепи предприемаческите открития от различен вид в регионите. Може да до-
принесе и за укрепване на иновационните системи и мрежи на европейско равнище.  

 

Инструменти на транснационалното сътрудничество 
От регионалните иновационни екосистеми зависи интензивността на сътрудни-

чеството за интелигентна специализация, което може да започне отдолу нагоре, като 
включва размяна на данни и информация, и след това се стигне до експерименти със 
съвместни проекти, а на по-късен етап прерасне в стратегически платформи и подго-
товка на инструменти за финансиране, позволяващи създаването на общи програми. 
Тази еволюция на транснационалното сътрудничество в областта на интелигентната 
специализация от взаимна информираност до обща стратегия може да бъде сравнена 
със стълба, на която всяко стъпало води до следващото, и въпреки че някои могат да 
бъдат пропуснати, непрекъснатите усилия и успешното партньорство помагат за из-
граждането на солидна основа за общи транснационални стратегии. 

Еволюцията на транснационалното сътрудничество от споделена информация до 
общи стратегии включва: споделена/обща информация, споделяне на добри практи-
ки; експериментиране с трансфер на добри практики от други региони; отваряне на 
програмите за външни партньори; изграждане на стратегически платформи за непре-
къснати общи дейности и проекти; общи стратегии (между граници, между региони, 
транснационални, макрорегионални). 

При превръщането на целите и приоритетите на изследванията и иновациите в 
стратегия за интелигентна специализация, регионите се очаква да могат да привлекат 
конкурентно финансиране. Различни форми на транснационално сътрудничество мо-
гат да се окажат подходящи за различните фази на планирането и реализирането на 
интелигентната специализация. Формата на сътрудничество, която е най-пряко свър-
зана с развитието на платформата за регионално развитие, е интеграция на инстру-
ментите на политиката в процеса на осъществяването на интелигентната специализация. 
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За изграждането на стабилни регионални иновационни стратегии за интелигентна 
специализация е важно да бъдат намерени възможностите за учене от опита и прак-
тиката на другите региони. Платформата за интелигентна специализация предлага 
следните инструменти: 

Инструментът за регионален бенчмаркинг е интерактивен инструмент, който 
помага за идентифицирането на подобни по структура региони в Европа. Инструмен-
тът позволява идентифицирането на региони, в които условията са близки и подходя-
щи за развитие, движено от иновациите (социални, икономически, технологични, 
институционални и географски характеристики). Това са тези характеристики, които 
не могат да бъдат лесно променени в краткосрочен период и които са свързани с 
влиянието на иновацията и икономическата еволюция, протичащи в даден регион. 

Eye@RIS3 база данни е онлайн база данни от различни източници – регионални 
стратегии за изследване и иновации за интелигентна специализация, семинари и док-
лади за експертна оценка. Базата данни включва също така и информация за прино-
сите на регионите. Целта на тази база данни е да предостави информация за регио-
налните и регионални приоритети, за да подпомогне регионите да намерят своите 
уникални ниши и потърсят потенциални партньори за сътрудничество. 

Инструментът за търговия на ЕС е напълно интерактивно уеб базирано при-
ложение за визуализация на междурегионалните търговски потоци и анализ на кон-
курентната позиция на регионите. Целта на този инструмент е да направи възможен 
достъпа до регионалните активи и да анализира икономическата позиция на даден ре-
гион като първата стъпка в процеса на изграждане на регионални политики и страте-
гии за интелигентна специализация. „Конкурентните карти“ показват кой регион и в 
коя област се конкурира международно с друг регион. Конкуренцията е дефинирана 
като степен на припокриване на търговските мрежи с тези на конкурентите. Изслед-
вайки припокриването на пазарите може да бъде установено кои пазари са най-важни 
за фирмите и кои региони са силно представени (и са потенциални конкуренти) в 
съответните области.  Главните международни конкуренти са различни в различните 
региони и дори в различните сектори в даден регион. Причината за това е разликата в 
припокриването на пазарите за даден регион и сектор. Това изисква внимателна 
оценка на политиките от страна на регионалните, национални и европейски власти, 
въз основа на конкурентния бенчмаркинг. 

Инструментът за мониторинг на ИКТ е уеб базиран и дава информация пла-
нираните инвестиции в ИКТ на европейските структурни и инвестиционни фондове 
(данните са от оперативните програми относно планираните инвестиции в ИКТ). 
Данните са предоставени на регионално равнище, но включват и информация за на-
ционални и транснационални програми за сътрудничество.  

 

Транснационално сътрудничество и интелигентна специализация 
Осъществяването на стратегията за интелигентна специализация в регионите не е 

статичен процес, протичащ отгоре надолу. Той не е базиран на строго прилагане на 
статичен набор от инструменти, уточнени в началото на цикъла на планиране на дей-
ността. На всяка фаза на реализиране на интелигентната специализация може да се 
гледа като на експериментален процес на „проба и грешка“. По време на експеримен-
та към дизайна, визията и дългосрочните цели се подхожда като към хипотези, които 
могат да бъдат както потвърдени, така и отхвърлени в процеса на реализирането и 
мониторинга на ефектите върху регионалната иновационна екосистема. 

Това предполага нуждата от вградени цикли за обратна връзка, свързващи раз-
личните елементи на процеса: изпълнението, фактическото въздействие върху регио-
налните иновационни екосистеми (наблюдавани чрез мониторинг и оценка), анализ 
на стратегията за интелигентна специализация, както и механизмите на дизайн и уп-
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равление. Регионалните иновационни екосистеми (често структурирани около два 
главни възела: университетите и индустрията/бизнеса) могат да бъдат фрагментирани 
в някои региони. Тази фрагментация може да бъде свързана с потенциално критично раз-
минаване в тройната спирала на иновациите, справянето с което изисква значителни 
усилия за свързване на различните участници – университети, индустрия, правителство. 

В някои региони, където има дълга история на еволюция между университетите и 
индустрията, двете страни разчитат на успехите и постиженията си. Индустрията и 
университетите са свързани чрез регионалните пазари на труда и са подкрепени чрез 
нарастващата мобилност на експертите и преподавателите. В други региони, универ-
ситетите и индустрията са два коренно различни свята с различни правила, свързани 
с твърде различни мрежи на знания. В тези региони университетите са свързани с 
глобални научни общности, но приносът им към регионалното развитие е ограничен. 

 
Укрепване на регионалните иновационни екосистеми 
Важността на иновационните мрежи в глобалната икономика изисква регионална 

иновационна политика, която излиза извън регионалните и национални граници. Сът-
рудничеството в областта на интелигентната специализация на страните и регионите 
обединява силните им страни,  използва компетентността им в областта на изследва-
нията и иновациите, осигурява нужния изследователски потенциал, преодолява лип-
сата на критична маса, фрагментацията и получава достъп до глобалните вериги на 
стойността. 

Една от движещите сили зад транснационалното и междурегионално сътрудни-
чество в контекста на интелигентната специализация е свързана с опит за преодоля-
ване на липсата на публични инвестиции за изследвания и иновации, като същевре-
менно се обвързват различните планове за интелигентна специализация посредством 
съвместни инициативи, за да се преодолеят пречките пред иновациите. Транснацио-
налното сътрудничество може да бъде използвано и като източник на нови идеи, ино-
вативни подходи и умения. То може да улесни трансфера на знание и възможности, 
както и процеса на обучение. 

Регионалните власти могат да се справят с това предизвикателство чрез свързва-
не на своите регионални екосистеми с външни участници в три главни направления: 
1) възникващи европейски и макрорегионални мрежи и иновационни екосистеми;  
2) глобални, европейски и макрорегионални вериги на стойността и бизнес мрежи;  
3) нови възможности за предприемачески открития, свързани с нови възможности в 
резултат на разширяването. 

За да могат да бъдат използвани адекватно тези възможности, регионалните влас-
ти трябва да започнат с преразглеждане на съществуващите регионални програми за 
развитие, стратегии за интелигентна специализация и да правят непрекъснат анализ 
на регионалната иновационна екосистема. Въпросите, на които следва да търсят отго-
вор, са: Как може да бъде подобрена съществуващата иновационна екосистема? 
Необходимо ли е да се подсилва системата, за да се стимулират предприемаческите 
открития? Нужен ли е нов път за развитие, който не може да бъде осъществен със 
съществуващите в региона ресурси? 

Отговорите на тези въпроси биха могли да помогнат на местните власти да иденти-
фицират своите потенциални транснационални партньори. Критериите, на които трябва 
да отговарят потенциалните партньори са: Могат ли да помогнат за осигуряването на 
знанията, които липсват? Имат ли нужния капацитет в своята екосистема за из-
граждането на тези мрежи с потенциален партньор? Ако това е така, може да се започне 
работа върху инструментите на политиката за сътрудничество. Макрорегионите могат да 
помогнат за по-широко сътрудничество, свързано със синхронизирането на стратегиите и 
дори разработването на общи стратегии на ниво макрорегион или европейско ниво. 
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Транснационална свързаност, иновации и икономически растеж 
Икономическият растеж може да бъде улеснен чрез технологични иновации. 

Следващата технологична революция ще зависи от иновациите в различни индуст-
риални области, обвързани с веригите на стойността посредством редица технологич-
ни компоненти, свързани по нови начини. Това е областта, в която разнообразието на 
макрорегионално ниво в Европа има своя принос: някои региони имат достъп до во-
дещи иновационни съоръжения, други региони имат индустриалните умения, нужни 
за тестването и индустриалното надграждане – докато макрорегионите могат да при-
тежават и двете. Така ще бъдат надградени транснационалните мрежи на знанието и 
експертизата, което ще доведе до развитието на транснационални и макрорегионални 
вериги на стойността.  

Глобалните вериги на стойността са „организационни системи“, които оперират в 
множество страни, които са интегрирани и чиито технологични основи („моторите“) 
са информационните и комуникационни технологии. Глобалните вериги на стойност-
та извеждат конкурентното предимство на фирмата до глобално и местно конкурент-
но и сравнително предимство (специфични предимства на фирмата и местоположе-
нието). Сравнителното предимство на дадена индустрия може да бъде оценено, както 
и степента на участие във веригите на стойността вътре в индустрията, включително 
установяването на тези местоположения, които са основен източник на суровини и 
получатели на продукция. Този анализ може да покаже възможностите за поддръжка, 
разширяване и/или задълбочаване на позиционирането на региона в глобалните 
вериги на стойността.  

Прилагането на подобен анализ към други локации, даден регион (или страна) 
може да убеди останалите в своята силна позиция и място във веригата на стойността 
на индустрията. Това показва дали има възможности за развитие на междурегионал-
ни, макрорегионални и трансевропейски връзки. Ако липсва информация или тя е 
труднодостъпна, е необходимо да се идентифицират свързаните с индустрията харак-
теристики. Ако регионалните власти искат да участват в създаването и развитието на 
европейски индустриални вериги на стойността, основани на интелигентна специали-
зация, трябва да се фокусират на следното: междурегионално изграждане на знания, 
картографиране на потенциала за съвместимост на глобалните вериги за доставки 
между приоритетите за регионална интелигентна специализация, идентифициране на 
пилотни примери за интеррегионални вериги на стойността, ключови акционери, на-
лично оборудване и съоръжения, както и нужните участници и умения в областта на 
интелигентната специализация и приложение на методология, която да идентифици-
ра възможностите за допълване на националните и регионални организации в съот-
ветната област. 

В рамките на стратегиите за интелигентна специализация, регионалните полити-
ки и правителства могат да изиграят ключова роля в модернизирането на индустрия-
та на Европейския съюз. За да бъде постигната целта за комбиниране на регионални-
те и индустриални инструменти на политиките за създаване на платформи за интели-
гентна специализация, следва да се помогне на регионите да изградят програми за 
интелигентна специализация чрез улесняване на контактите между фирмите и клъс-
търите, подпомагане на достъпа до иновативни стратегии и пазарни възможности. 
Крайната цел е да се усилят междурегионалните иновации, които биха могли да бъ-
дат подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския 
фонд за стратегически инвестиции.  

 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

175 

Заключение 
Интелигентната специализация започва в даден регион или страна чрез използва-

не на експертизата и индустриалните умения, които са част от регионалната инова-
ционна екосистема. Някои региони не притежават комплексни иновационни екосис-
теми, което означава, че регионалните иновационни екосистеми следва да бъдат под-
силен и чрез транснационално обучение и сътрудничество. Две са главни форми на 
сътрудничество. Първо, транснационално обучение, насочено към: анализ и обучение 
чрез мониторинг и трансфер на добри практики; подобряване на механизмите на уп-
равлението. Второ, транснационално сътрудничество в областта на нови и същест-
вуващи инструменти на политиките: засилване на съществуващата база знания, което 
води до повече предприемачески открития и бъдещ икономически растеж; синхрони-
зиране на стратегиите за интелигентна специализация с цел развитие на общи макро-
регионални и трансевропейски иновационни стратегии. 

В основата на макрорегионалните и трансевропейските стратегии за интелигент-
на специализация следва да бъдат подходи за експериментално разширяване и укреп-
ване на регионалните иновационни екосистеми. За постигането на устойчиви дълго-
срочни резултати, тези експерименти следва да прилагат някои от съществуващите 
инструменти за интелигентна специализация. Важен въпрос е преходът от временни 
програми, проекти и мрежи към нова институционална рамка за еволюция и сътруд-
ничество между интелигентно специализираните региони. Следващата важна стъпка 
е да се използва напълно европейското разнообразие, идентифицирано чрез регио-
налните стратегии за интелигентна специализация. Дългосрочно предизвикателство е 
засилването на възникващите европейски и макрорегионални системи на иновации, 
които са в подкрепа на регионите. 
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Abstract: Medical tourism organizations, currently under crisis pressure from the external 
environment, are making changes in their market behavior, strategy and structure to adapt 
more flexibly to changes in the volatile economic conditions associated with the pandemic 
from COVID-19. Health and rehabilitation, recreational organizations face challenges 
related to their survival and the creation of a synergistic product. The influences of modern 
means of communication, the digitalization of the economic environment, the negative 
consequences of the pandemic crisis have put this type of organizations in medical tourism 
in a state of transformation in their micro and macroclimate and reflected on the activity. 
Stability, after severe economic crises, can be restored through timely performance 
appraisals. As a current management practice in organizations in the field of medical 
tourism, which has proven its applicability for management purposes, is the Balanced 
Scorecard System. The implementation of the method will help the improvement of their 
management activity, the creation of conditions for further development, recovery after the 
crisis. The aim is synchronization between strategy, structure, resources and control for the 
restoration of a synergistic tourist product, important for the consumer needs of health-
medical and recreational services. 
 
Key words: Balanced Scorecard System, Medical tourism organization, crisis  

 
 

Въведение 

В тежките времена на икономическа криза, предизвикана от пандемията от 
COVID-19, българските здравно-възстановителни, лечебно-оздравителни и рекреа-
ционни организации са изправени пред предизвикателства, свързани с оцеляването 
им и се нуждаят от модели на управление, доказали своята приложимост. Под кри-
зисния натиск на външната среда и нестабилните икономически условия, организа-
циите в сферата на медицинския туризъм са принудени да внедряват трансформации 
в стратегията си за по-гъвкаво адаптиране към промените, протичащи в процеса по 
създаването на комплексен здравно – туристически продукт. Негативните последици 
от пандемичната криза и дигитализацията на икономическата среда поставиха тези 
организации в медицинския туризъм в състояние на промени в микро и макрокли-
мата им и рефлектираха върху функционирането им. Един от начините за неутрали-
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зиране на ефекта от кризата е усъвършенстване на действащите модели на стратеги-
чески мениджмънт, адекватни и съответстващи на кризисните икономически и 
социални условия. Внедряването на система от балансирани показатели ще доприне-
се за разкриване на ключовите процеси, които създават стойност за организациите в 
медицинския туризъм и ще повишат конкурентоспособността им. Тази методология 
спомага за създаването на комплексни дейности в здравеопазване, медицина и тури-
зъм и действа като спасителни сценарии от мерки за преминаване през кризата. Цел-
та на доклада е да даде пример за изграждането на цялостната концепция за функцио-
нирането на организация от този сектор чрез модела Балансирана система от показа-
тели, който ще спомогне за пренасяне на мисията в балансиран комплекс от интегри-
рани показатели в четирите перспективи: клиенти, вътрешни процеси, обучение и 
развитие, финанси.  

 
Изложение 

1. Съществуване на организациите в медицинския туризъм в период на 
криза 

Медицинският туризъм, в световен мащаб, се развива изключително динамично. 
Пътуване, свързано с медицинска интервенция или процедура и последващ престой 
за релаксация, посещение на балнеоложки центрове, предлагащи добри възможности 
за рехабилитация и възстановяване, посещение на туристически обекти в региона е 
добре структуриран, комплексен продукт. В период на криза, обаче, се налага усъ-
вършенстване на действащите форми на стратегически мениджмънт в организациите 
в сектора,  изграждайки условия за последващото им развитие. При проактивна под-
готовка, по-лесно ще се стабилизират, продължавайки дейностите си по превенция, 
профилактика, рехабилитация, постманипулативно лечение, интервенции, съчетани с 
възстановителни процедури и туристически мероприятия. При осъществяването на 
комплексни медицински и туристически услуги, тези организации ще трябва да въз-
становяват пазарните си позиции чрез внедряване на нови технологии, ефективен 
маркетинг, поддържаща ценова политика, въвеждане на системата за здравни вауче-
ри, допълнителното здравно осигуряване и др. [6] 

Нестабилното им функциониране в период на криза налага план за овладяване на 
последиците и стратегически реформи, съответстващи на турболентната външна сре-
да. Едно от средствата, рефлектиращи върху способността за оцеляване, е кризисният 
план за действие. Представлява набор от процедури за решаване на отделни очаквани 
ситуации, които се оценяват въз основа на анализ на риска. Съдържа конкретни ре-
шения, чрез комплекс от мерки и действия, средства и методи, които допринасят за 
овладяване на кризисна ситуация. Отразява ясната визия и последователност на 
решенията и интервенциите, които трябва да бъдат предприети при извънредни си-
туации. Имплементацията на плановете изисква нов подход за възприемане на съдър-
жанието на управленската дейност през призмата на ръководство и всички служите-
ли, с акцент върху професионалната  квалификация на медицинския персонал.  

Здравните заведения в сферата на рекреационното дело и медицинските органи-
зации използват различни инструменти за подобряване на планирането и управление-
то, следвайки принципите за повишаването качеството на здравни грижи към пациен-
тите, дори и с ограничени ресурси. Епидемиологичната обстановка, следствие на 
пандемията от COVID - 19, наложените ограничителни мерки и обявеното извънред-
но положение доведе до появата на спънки в работния цикъл на всяко едно здравно 
заведение. Програмата за спасяване на пазарните параметри на предприятието трябва 
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да включва и управленски решения на базата на натрупаните организационни компе-
тенции за реинтеграция, пример за което е моделът Балансираната система от показа-
тели. Висшият мениджмънт е водещ в подготовката и имплементацията на метода, а 
изграждането на стратегическите цели, показатели и инициативи за постигането им 
изисква участието на всички медицински и немедицински звена в заведението. При 
внедряването на управленския метод трябва да се вземе под внимание ограниченост-
та на ресурсите, комуникационните канали между звената, времевите рамки на меро-
приятията, периодична оценка за всеки показател. Извънредният режим, който е 
свързан с разрешаването на спешни ситуации, важи за цялата рекреационна орга-
низация, затова методът е подходящ за проактивно поведение за овладяване на пос-
ледиците, чрез правила за управление в условия на криза.  

 
2. Балансирана система от показатели за оценка на ефективността в 

период на нестабилност 

Основна цел на организациите в сферата на медицинския туризъм е в посока  
максималната удовлетвореност на клиенти и пациенти от качествени здравно-
медицински услуги и постигане на комплексен (медицински и туристически) пазарен 
продукт. Методът на балансираната оценка спомага за трансформиране на генерална-
та мисия, чрез стратегическите цели в балансиран комплекс от интегрирани пока-
затели в четири основни перспективи: клиенти, вътрешни процеси, обучение и разви-
тие, финанси и осъществяване на обратна връзка за успешността им. Имплемента-
цията му ще допринесе за разпространението на стратегията в конкретни мероприя-
тия, оперативни дейности и техните параметри и ще подпомогне процеса по ефектив-
но управление на кризата. В стопанските организации и производствени компании 
основна тежест има финансовата перспектива, в насока рационализиране на дейнос-
тите за по-голяма резултативност. В здравно-възстановителните и лечебни организа-
ции финансовата перспектива отстъпва на перспективата клиенти, тъй като основ-
ната цел е свързана с предлагане на здравно-медицинска услуга, удовлетворяваща 
най-висшата потребност на пациента от здраве.  

 
2.1. Клиенти/пациенти 
Основните клиенти в клиники, здравни центрове, санаториуми и др. са пациенти-

те, респективно медицинските туристи. Запазване и възстановяване на здравето им е 
основният показател, който е ориентир за стратегическите цели и на останалите  
дименсии. Хуманната мисия на всяко заведение в медицинския туризъм е оздрави-
телна дейност, удовлетворяване на потребителските нужди от комплексна услуга – 
медицинско-туристическа, индивидуален подход в обслужването на всеки един 
клиент. Допълнителните услуги, които се предоставят като възможности за пациента 
и е добре да се проследи интереса към тях, са част от цялостното удовлетворение на 
здравно-медицинската услуга (удовлетвореност от материално-техническата база, от 
отношението на служителите към пациентите, от допълнителните възможности за 
туристически услуги, използване на регионални природни ресурси, пътувания в 
региона, посещения в туристически обекти, SPA и Уелнес процедури, шопинг, про-
цедури с възстановителен, спортен, релаксиращ, разкрасителен характер и др.).  
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Таблица 1. Перспектива клиенти 
 

 
Пример за основните направления за оценка на ефективността в центровете за 

възстановяване след заболяване и профилактика са, например:  
1. Динамика на годишния обем продажби на рекреационните услуги; 
2. Динамика на осъществените леглодни; 
3. Динамика на годишния обем на продажбите на рекреационни услуги по 

видове;  
4. Средногодишна натовареност на здравно-възстановителното заведение; 
5. Индекс на удовлетвореност на потребителя;  
6. Индекс на лоялност. [1]   
 
2.2. Вътрешни процеси в организацията 
За удовлетворяването на нуждата на потребителите от здравни и медицинско-

профилактични услуги е необходимо да се акцентира върху качеството на цялостния 
предлаган медицинско-туристически продукт. Тук стратегическите цели са обедине-
ни към оптимизация на производствения процес по създаването на здравно-медицин- 

 

Стратегическа 
цел 

Показатели Инициативи 

Удовлетвореност 
на пациентите/ 
медицински 
туристи 

Проучване на удовлет-
вореността на меди-
цинския турист. 

Развитие на комуникацията между 
служители и пациентите/медицин-
ски туристи. 

Време на осигу-
ряване на здрав-
но-медицинска 
услуга. 

Времето за изчакване 
на спешни процедури, 
за предоставяне на не-
спешни медицински 
интервенции. 

Кризисен план за справяне с извън-
редни събития, епидемиологичен 
план. 

Алтернативни 
форми  на здрав-
ния (медицински) 
туризъм. 

Синергичен лечебно-
туристически туризъм. 

Статистики на института по тури-
зъм за диверсификация на лечебно-
туристическия продукт и предлага-
нето на туристически услуги със 
здравен характер. 

Привличане на 
нови клиенти 
Повишаване на 
качеството на ра-
бота с клиентите 
Запазване на ста-
рите клиенти 

Прираст на новите 
клиенти 
Процент продажби на 
новите клиенти от об-
щата сума 

Назначаване на квалифициран и 
опитен мениджър в отдел продажби 
на медицинско-туристически пакети; 
Преференциални цени и бонуси за 
постоянни клиенти и за по-скъпите 
туристически мероприятия, 
Активно обучение на служителите 
за работата им с клиентите и др. 

Интернет 
платформи 

Брой приети поръчки 
по Интернет 

Качествена web презентация 
Провеждане на рекламни мероприя-
тия; 
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ска, в допълнение и туристическа услуга. Усъвършенстването на професионалните 
компетенции на персонала рефлектира върху спецификата на тази перспектива.  

Иновационната привлекателност на този вид медицинско-туристически продукт 
за всички клиенти и пациенти се обезпечава чрез програми, на основата на нови 
медицински технологии и обслужване, съобразено със здравните нужди. Основните 
стратегически области следва да бъдат: разработка на качествен медицински и 
рекреационен туристически продукт и усъвършенстване на операционното управ-
ление. Процесите, спомагащи за тях и направленията за оценка, са:  

1. Оценка за качеството на здравно-медицинския туристически продукт; 
2. Разработката и внедряване на стандарти на обслужване; 
3. Създаване на различни иновационни форми за клиентски програми на ин-

дивидуална основа; 
4. Разработване и усъвършенстване на програма за лоялност към постоянните 

клиенти-потребители на услугите; 
5. Оптимизация на издръжката; 
6. Обединяване на икономическите процеси, свързани с обслужването на ме-

дицински туристи (пациенти). [5]  
 
Добрият социално-психологически климат, в който пациентите постигат бързо 

възстановяване, е много важен елемент от цялостната здравно-медицинска услуга. За 
здравното заведение намаляването на болничния престой означава възможност за 
лечение на повече пациенти. Така се намалят разходите на болничното заведение и се 
увеличават приходите. Възможността за подпомагащи процеса по възстановяване 
допълнителни туристически услуги и релаксиращи процедури допринася за финали-
зиране на оздравителния процес на пациента.  

Вътрешните процеси в лечебното заведение са силно повлияни от степента на 
мотивираност на здравните специалисти и определят начина и прийомите на пове-
дение към работата и пациентите, както и крайният успех и качество на лечението. 
Прозрачна комуникация във формалната и неформалната среда спомага за мотива-
цията и придържането на специалистите към норми, правила и прийоми на обслуж-
ване на медицинските туристи (пациенти). Изграждането на организационна култура 
в здравно-възстановителните и медицински организации, в благоприятна среда на 
контакти с туристическите експерти ще спомогне за психологическото възстано-
вяване на медицинските туристи.  

Добрите и ергономични условия на труд, както и материалната работна среда на 
медицинските служители също са важна задължителна даденост при протичането на 
вътрешните процеси, защото са тясно свързани с качеството на извършваните проце-
дури.  
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Таблица 2. Перспектива вътрешни процеси 
 

 
Определянето на типа и прийомите на лечение, процедурите, хирургическите ин-

тервенции е също част от важните стратегически решения в Балансираната система 
на тази перспектива. Най-модерните подходи изискват големи инвестиции в оборуд-
ване и модификации на съоръженията, което се отразява в перспективата финанси, но 
се очакват приходи в дългосрочен план и увеличаване на броя на пациенти (меди-
цински туристи). Стандартни манипулации с традиционни средства спестяват  раз-
ходи за медицинското заведение, но съществува риск за евентуалното увеличаване на 
ресурсите за възстановяване и по-дълъг престой в здравното заведение. [7]  

 
2.3. Обучение и развитие на персонала 

Следващо ниво от балансираната система от показатели в лечебно-оздравително 
заведение е свързано с квалификацията и компетенциите на медицински и немеди-
цински персонал (лекари, рехабилитатори, кинезитерапевти, здравни работници, тур-
оператори, екскурзоводи), с тяхното обучение и развитие за комплексна дейност и 
синергичен продукт. Нараства необходимостта и от специалисти по ерготерапия, 
които да участват лечебния процес. [3] Човешкият фактор играе решаваща роля в 
процеса на диагностика и оказва пряко въздействие върху качеството на предоставя-
ните здравно-медицински и рекреационни услуги. 

Стратегически показател за оценка на развитието на тези организации се обезпе-
чава преди всичко от квалификационно-мотивационни характеристики на персонала 
(% на медицинския персонал, притежаващ квалификационни категории, ниво на 
удовлетвореност и мотивираност на служителите) и ниво на технологиите. 

Стратегическа 
цел 

Показатели Инициативи 

Качество на  из-
вършените  ус-
луги. 

Анкета за удовлетвореност на 
пациента, постъпили  оплак-
вания и жалби. 

Имплементиране на стимули-
раща система за материални и 
нематериални възнаграждения. 

Положителен 
финален резул-
тат от лече-
нието. 

Подходи и прийоми за ефек-
тивност към  заболяванията, 
начин на лечение. 

Разширяване на компетенциите 
на медицинския персонал. 

Ергономични 
условия на труд. 

Ергономични средства за ра-
бота, създаващи комфорт и 
стимулиращи работна среда. 

Внедряване на ред и правила за 
работа с технологии и матери-
ална база. 

Степен на инва-
зивност на лече-
нието 

Време на възстановяване на 
пациентите след интервенция. 

Внедряване на  съвременни 
технологии, съкращаващи 
възстановителния процес. 

Периодика и 
прийоми на ин-
тервенции. 

Необходим период за лече-
ние. 
 

Използване на щадящи методи 
на интервенции. 

Организационна 
култура. 
 

Медицинска етика и деонто-
логия.  Подобряване на кому-
никацията в здравното заведе-
ние. 

Анализ на формална и нефор-
мална организационна струк-
тура. 
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За създаването на по-ефективни методи на лечение и възстановяване, в комби-
нация с туристически ресурси, е необходимо да се задълбочат контактите с експерти, 
занимаващи се с научни изследвания. Партньорството между здравни заведения, 
научни, образователни институции и експерти от туристическия сектор създава бла-
гоприятна среда за изграждане на нови методи за усъвършенстването на здравната 
услуга. Чрез мероприятия като международни конференции, симпозиуми, кръгли 
маси, дискусии, дори и в електронна среда, се осъществява обмен на добри практики 
в медицина, здравни грижи, медицински туризъм по света и т.н. Целите на обучение-
то не са само придобиване на умения за изпълняване на специфични задачи, а по-
скоро инвестиция в служителите за цялата им кариера в организацията. [2] Фактор за 
мотивацията на медицинските специалисти в научно-изследователска дейност е сис-
темата за придобиване на научни степени.  

Мерна единица, свързана с разширяване на професионалните компетенции, чрез 
непрекъснато обучение и изследване на научно-образователните хоризонти, е степен-
та на развитие на здравно-възстановителното заведение като стойностна оценка 
(колко се е увеличила стойността на организацията чрез допълнително обучение на 
персонала, изчислено като съотношение между общата добавена стойност и броя на 
служителите, участвали в специализации и обучение). [7] Създаването на перма-
нентна система за осигуряване на мероприятия, поддържащи и повишаващи квали-
фикацията на медицинския персонал чрез тематични курсове, семинари, колегиуми и 
въвеждането на нови методики и медикаменти за лечение на пациентите [4] са важна 
част от управленските задължения на ръководството.  

 
 

Таблица 3. Перспектива обучение и развитие 
 

Стратегическа 
цел 

Показатели Инициативи 

Повишаване и усъ-
вършенстване на 
квалификацията на  
медицинския пер-
сонал. 

Отношение служител/ 
квалификации 

Образователни планове, спе-
циализации, школи, обучения, 
следдипломна квалификация 
(СДК), професионални ста-
жове. 

Удовлетворение от 
страна на медицин-
ските служители. 

Програма за намаляване 
на текучеството на слу-
жителите. 

Бонусна система за образовате-
лен ценз. 

Имплементация на 
съвременни техно-
логии. 

Технологични средства, 
подпомагащи процеса на 
лечението. 

Проучване  на актуални и адек-
ватни  тенденции в диагности-
ката и лечението. 

Научна продукция 
на медицинските 
служители, мотива-
ция за научно-из-
следователска дей-
ност. 

Въвеждане на нови науч-
ни процедури, брой про-
учвания, изследвания, от-
крития, брой публикува-
ни статии за периода. 

Конференции, научни сесии, 
брифинги, семинари, мотива-
ционна система за възнаграж-
дения на лекарите за научен 
принос, партньорство с универ-
ситети и други научни бази. 
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2.4. Финанси 
Финансовите ресурси са средство за постигане на генералната цел в перспектива-

та клиенти – лечение, профилактика и оздравителен процес на пациенти (медицински 
туристи). Този процес е зависим от висококачествени, скъпи диагностични устройст-
ва и медицинско оборудване. Методите за извършване на процедурите и редица спо-
магателни дейности в тази област са измерители за професионално развитие на 
здравното заведение. Икономическата ефективност е основна стратегическа цел в та-
зи финансова перспектива, за да се определи отношението на ефикасността от лече-
нието към разходите за него. Постигането ѝ става чрез отделните елементи на разхо-
дите и приходите. Основните приходи могат да бъдат увеличени чрез броя пациенти 
или медицински туристи и предоставяне на периферни услуги на външни фирми – 
партньори (транспортни фирми, туроператорски фирми и др.). Постоянните и 
променливи средства за производството представляват себестойността и реализа-
цията на медицински и туристически продукт.   

При използването на балансираната система се прилагат комплексни показатели, 
обединяващи няколко отделни, които най-точно характеризират финансовото състоя-
ние на организацията. За нейното достигане рекреационното и лечебно заведение 
трябва да достигне задължителен ръст на приходите над разходите за обезпечаване 
на своето функциониране. Тук нивото на разходите е в пряка зависимост от типа ле-
чение и допълнителни услуги, тъй като здравето на пациента е с приоритетно значе-
ние, а интересите на болницата и туроператора, свързани с усилия за намаляване на 
разходите, са на втори план. [7] Към стратегическите цели на лечебно-възстано-
вителното заведение присъстват: финансови отношения със здравноосигурителни 
дружества, ръст на приходите, максимизиране на допълнителни финансови ресурси, 
управление на самоиздръжката. Основните показатели в дадената област следва да 
остойностят икономическата ефективност на дейността на здравните заведения.  

Източници за осигуряване на повече средства за осъществяване на работните 
процеси в болничното или рекреационното заведение са здравноосигурителните фон-
дове, чрез сключени договори между лечебни заведения и здравноосигурителни ком-
пании за осъществяване и подпомагане на здравно-медицински услуги. Финансовата 
перспектива е тясно свързана и зависи от връзката на болницата със здравната каса и 
нейната „пазарна“ сила. [7] Средство за нарастване на положителния имидж на орга-
низацията и услугите ѝ в медицинския туризъм е активна маркетингова дейност. 

Таблица 4. Перспектива финанси 
 

Стратегическа цел            Показатели      Инициативи 
Икономически ба-
ланс и ефективност. 

Повишаване на отдел-
ните приходи по пера. 

Оптимизиране на приходите и 
намаляване на разходите. 

Връщания на финан-
сови задължения от 
здравноосигурителни 
дружества. 

Повишаване размера  на 
финансовите възстано-
вявания от дружества и 
фондове. 

Актуализиране на  договори с тях 
за засилване на „договарящата” 
позиция с фондовете. 

Максимизиране на 
допълнителни финан-
сови ресурси. 
 

Нови здравно-медицин-
ски услуги, насочени 
към медицинските 
туристи. 

Разработване на план за набиране 
на средства. Маркетинг с лого: 
„Туризъм и Здраве“, „Туризъм и 
медицина в едно“ и др. 

Повишаване конку-
рентоспособността 
на фирмата 
Ръст на обем продажби

Увеличаване на пазар-
ния дял 
Цялостен оборот 

Бенчмаркинг с най-добрите 
конкурентни фирми в сектора. 
Рекламни акции на обществени 
места 
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Заключение 

Основните причини, които рефлектират върху решението за апликацията на мо-
дела Балансирана Система от Показатели в организациите в медицинския туризъм се 
основават на стремежа за ефективно достигане на стратегическите цели, чрез из-
пълнение на оперативни задачи, особено в кризисни периоди. Фокусът е върху раз-
пределението на ограничените ресурси с максимален приоритет, които ще спомогнат 
за реализиране на генералната стратегия на предприятието и ще се следва хуманната 
мисия в този сектор. Проактивно управление, планиране на съответните действия с 
алтернативи за постигане на положителен резултат, влияе върху процеса по превен-
ция на грешките, минимизация на риска и води до оптимални резултати. Чрез Балан-
сираната система се създава и ефективна мотивационна система, посредством целево 
ориентирани перспективи, натоварени със задачи, изразени със стойности. Като една 
от най-ефективните стратегически системи за измерване на резултативността на орга-
низацията, тя ще допринесе за неутрализиране ефекта от кризата и за изграждане на 
положителен и атрактивен имидж на медицинския туризъм.  
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ONLINING ADVERTISING CAMPAIGN FOR AGRICULTURAL 

MACHINERY 
 

Tsvetelina Kabakchieva 
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SA „D. Tsenov“ Svishtov 
 
Abstract: One of the strengths of the modern economy is the progressive use of online 
communications. Today, every organization, regardless of its activity and size, is aware 
about the key role that information and communication solutions play in its 
competitiveness, efficiency, growth and development. In today's business, in order to 
achieve long-term relationships with consumers - be they current or future, communication 
is needed to satisfy both parties. 
The purpose of the report is to present the main forms of online advertising of a company 
offering agricultural machinery, emphasizing the role of online shopping. 
 
Key words: online advertising, agricultural trade, internet shopping. 

 
 

1. INTERNET SHOPPING – THE NEW WAY TO AGRICULTURAL TRADE 
 
Internet shopping is gaining more and more popularity in Bulgaria and this is no 

accident. It has several main advantages that attract potential buyers in the network when 
choosing agricultural machinery and more. There is a much larger selection on the Internet 
than in real stores. You can easily find the best price after a short search, saving your walk 
to several stores. (https://www.investor.bg/mneniia-i-syveti/129/a/niakolko-predimstva-na-
onlain-pazaruvaneto-pred-tradicionnoto-205711/)  

 

The main advantage and purpose of online shopping is advertising. It is a modern 
method, created with the help of all the functions of computer technology – photo 
processing programs, animation, graphic image processing, high quality sound, digital 
video frames and more. The advantages of online advertising are many, but the main ones 
are: mass and interactivity; more precise targeting of the target audience; opportunity for 
more creativity, which leads to a stronger emotional attachment to the advertised product 
(https://www.capital.bg › andrian_georgiev › 2010/06/15).  

Through tabular and comparative method we put ourselves tasks, precisely to 
develop a specific product catalogue, combined with a pleasant and intuitive interface, 
contributing to the usability of users of agricultural machinery. The risks of losses from 
farmers' advertising campaigns are minimized on the Internet because:  
 The audience of the advertising campaign has been selected, namely the 

addressees are persons consuming agricultural products for whom the message is intended. 
They are potential buyers of the products. (Banchev, P., 2006, 677 p.) Through surveys and 
collection of statistical data on the respondents, a profile of the appropriate audience to 
which the advertising message should be sent is prepared. This advantage provides a high 
percentage of absorption of the advertising message by customers. 
 More and more customers are interested in the advertised products they use. That 

is why farmers strive to satisfy their tastes and needs by offering high quality products. 
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The many benefits that online advertising provides are definitely the reason for its rapid 
spread and preference as a method of advertising by many agricultural investors. The 
options for presenting the message are numerous, the user can be involved in a promotional 
game, in a flash game with a hidden message, when searching for certain information in any 
of the search engines, through banner ads that are easy to notice, with posts on social networks, 
information in forums and others. Intriguing the user through the Internet is much easier than 
standard print and TV commercials, which are limited to the way they are served.  

A major disadvantage of other media is the difficulty in selecting the audience, while in 
the Internet space, advertising is done first after selecting the target audience to which the 
product should be directed. Online advertising (Bayne, K. M 1999, page 156) strives to: 
attract users to the site; directing their attention to different pages of the site; encourage re-
return to the site. The Internet is a highly evolving environment in which new programs are 
created for processing all types of information, including advertising materials on the web. 
Online advertising is strongly influenced by these positive changes and the ratio between 
the two is divided equally. The more the technical possibilities on the Internet develop, the 
more popular, interesting and innovative the Internet advertising is. Given that the first 
banner Internet advertising was created in 1993, the technological advances of the Word, 
Wild, Web and all applications and processing programs, we can draw a comprehensive 
conclusion about the capabilities of current advertising. The more eccentric it is, the more 
influential its message would be, the more diverse the ways of communication between it 
and the consumer are and the faster they are assimilated by him. A user is much more likely 
to see a commercial on the Internet than on television or radio. That is why web advertising 
is subject to development and in the future new and new techniques, forms and strategies 
for selling agricultural products on the world wide web will be invented. The boom of 
Internet advertising in Bulgaria was marked in the summer of 2002, and since then it has 
been a tool that has developed this industry in our country. The Internet sites are 
"supported" by the means of advertising in them, and this helps the development and 
enrichment of the Bulgarian information network. 

 
2. TYPES AND FORMATS OF ONLINE ADVERTISING 
 

The media planning team of an agricultural company must have developed a good 
advertising strategy. It is necessary to make a site with information about the product 
portfolio and its presentation. It is good to specify the appropriate audience that would be 
interested in the commercial. Which is the most appropriate channel or site to distribute the 
ad, and study the competition, which alternative has it used. 

The possibilities offered by Internet advertising are diverse. We will look at the 
different types of online advertising, paying attention to the key categories – ad formats and 
advertising standards. Internet advertising has two main directions – it is image and 
thematic. (http://en.wikipedia.org/wiki/Contextual_advertising, 22.03.2021) 

The purpose of image advertising is to impose and increase brand awareness of a 
company. The aim is to make the brand more famous and easily recognizable by the 
consumer. This type of advertising is suitable when the brand already exists on the market 
and needs more attention. 

The thematic advertising is used to send a message for a certain product category to 
specific respondents who have an interest in it. Contextual advertising is used for products 
that need specific qualities in a product or service.  
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2.1. ADVERTISING FORMATS 
 

There are several basic internet advertising formats. They are text, graphic, and mixed.  
Text advertising it is a link to the offered offer, the promotional site or the site of the 

agricultural producer, and a photo can be attached to this type of advertising. The text is 
short, precise and clear. Text advertising is a major tool in contextual advertising, it exists 
in the form of editorial material, a text block or a link through which users can follow the 
content of the site. The advantages of this type of advertising are that the user does not 
perceive them as advertising, but rather as interesting unobtrusive information that they can 
absorb if they wish. In order to further develop this style of advertising, it is necessary to 
develop the frequency of showing the video. Through Ad banner are the most common 
forms of internet advertising. He has the form of a graphic image with precisely defined 
dimensions. It is not the carrier of all advertising information, but simply the tool to draw 
the user's attention to the advertised product or service. There is a global standard for 
internet banner ads. (https://www.tbmagazine.net › reklamni-formati-v-internet) 

Rich media. (Wiedemann, Jul., page 282) This is a way to produce advertising 
materials with included Flash applications, audio and video. This format belongs to the rich 
media ad. It is most often found in the form of a video clip with an interesting plot. This 
format is preferred over all interactive banners. It attracts attention, contains more 
information, invites the user to join the site of the product to find out about its qualities. 
This advertising format is closest to our well-known TV commercial, but of course its 
advantages are more than it. It is cheaper, the audience that is interested is encouraged to be 
the active party and if interested can consider the offer of the agricultural company, ie. there 
is greater contact between the target audience and the advertisement. If a user looks at the 
ad himself, it is automatically stored for a longer time in his memory and perceives the 
product as something familiar.  

Advertising games. The advertising message is addressed to users in the form of an 
online game. Consumers are invited to participate in some format, for which there is a 
reward to encourage their participation. This type of advertising is successful because it 
inevitably causes the user's participation in the campaign to be repeated if it has grabbed his 
interest. The advantages of this method are that they create in the user a sense of 
satisfaction and re-desire to participate. 

Surveys This is the so-called advertising for research purposes. In addition to 
disseminating the marketing message, they are also used to summarize and collect 
demographic and psychographic information for consumers, which would serve to develop 
the most appropriate advertising strategy. The surveys are conducted only with the consent 
of the respondent to participate in the survey. They are distributed in the form of a 
sociological survey, advertising survey and test. The survey, in turn, has certain 
requirements that need to be taken into account when creating it.  

Floating ads (Wiedemann, Jul., Page 356) – floating banners. This is a format that 
looks larger than standard. It appears for a few seconds in the main screen of the user's 
browser and closes the rest of the content, then disappears and can be found in one of the 
sections of the site. This banner guarantees the advertiser more traffic, although some of 
them do it unintentionally and can have the opposite effect.  

Expanding ad. This is an ad that resizes and closes the rest of the content on the 
webpage, then returns to a standard banner located in a standard location. This format is 
suitable for a large promotional campaign of a new product to make a sensation. It is 
appropriate for this type of advertising to contain an interesting and challenging message 
that will attract the customer. 
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2.2. TYPE OF IMAGE ADVERTISERS 
 
They are characterized by a great variety, and the following have less application in 

agriculture: 
- VIP position – a form of internet advertising, which for an additional fee highlights 

the message and it comes out ahead in the results or is marked with an eye-catching color. 
This format is most commonly used in catalog sites, ad sites or forums. 

- E-Mail advertising – it sends messages, text, an image or other format in which the 
message of the advertisement is presented by e-mail to many recipients. There is a mass 
character, as there are two options in which the campaign can take place, one is with the 
consent of the client to receive this information, and the other without his consent is 
registered as spam in the mailbox. 

- Screen saver – This is a small program that is used for entertainment purposes, to 
refresh the look of the personal computer. Most often it contains animated images that 
change their picture over a period of time. The screensaver is activated if the user does not 
use his computer for some time. The interactive screensavers are extremely interesting and 
liked, because they constantly attract the attention of the user and so for them the brand 
becomes known and preferred. Other main image advertising media are presented in table.1. 

 
Table 1. Type of image advertising media 

 

Type Characteristics 
WALLPAPER 
ADVERTISING  
 

This is an ad that replaces the background of the site and brands it 
with the message of the advertiser. The company's advertising 
logo, pictures or colours are usually used to create an association 
with the product and the brand. 

WALLPAPERS  
 

This is the so-called wallpaper, an image that the user can 
download once and place on the screen of his personal computer. 
It is literally an advertising box that has attracted the interest of 
the user, with a good vision and specificity of the broadcast.  

ADVERTISING 
MENUS OR 
RIBBONS  

They help the target groups on the Internet by providing them 
with easier and faster access to their favorite site or necessary 
information. This is a program that is first installed, after which 
the user can activate it whenever he wants.  

RSS  This is a newly introduced technology that allows the user to 
subscribe to the latest information on a site to reach him, in the 
presence of a new event of the company.  

TRICK 
BANNERS  

This is a banner that creates the illusion that it is part of the 
content of the site. For example, a dialog box, drop-down menu, 
button bar, or a typical part of the site.  

POP-UPS  They are banners or new web pages that pop up when another 
website is loaded or a banner is clicked. The type to which it 
belongs is intrusive advertising.  

REGISTRATION 
IN SEARCH 
ENGINES AND 
CATALOGS  

After creating a product site, it is necessary to enter it in search 
engines such as Google, Yahoo, AltaVista, MSN and others. This 
ensures that when a user searches on a keyword that matches the 
activity of the agricultural advertiser, his site will appear in the 
search results.  
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3. ONLINE ADVERTISING OF MEGATRON  
 
The company was established in 1998 and is an official distributor of the American 

company John Deere for Bulgaria.(www.megatron.bg, 14.04.2021.) Worldwide John 
Deere is a leader in the production and sale of agricultural, forestry, golf and garden 
equipment. Established in 1886, today John Deere is in the top 50 most popular businesses 
in the world according to a study conducted by the magazine. Fortune. Through 1999 
Megatron signs a contract to represent the French company Kuhn in Bulgaria. Kuhn is a 
leading manufacturer of attachments for agricultural machinery - plows, disc and rotary 
harrows, cultivators, seeders for spring and autumn crops, fertilizer spreaders. Megatron 
uses the following channels to promote its activities:  

Display advertising. Megatron positions its advertising banners in specialized sites 
such as SINOR.bg, Traktor.bg, Fermer.bg, Agro.bg and others. The purpose of these 
advertising banners is to achieve an image effect and to increase brand awareness among 
the relevant audience. Very often we can see a scroll banner of Megatron in the agricultural 
information portal Sinor.bg. This is an agricultural information site where people interested 
in and engaged in agriculture discuss topics about technology, European programs for 
financing farmers, interviews and more. 

Website Megatron's website is in the brand colors of the American company Jonh 
deere, thus meeting the requirement for corporate identity. The site has a modern design, in 
a bilingual version. Completely developed according to the specifics of agricultural 
machinery. The site contains product catalogs by category. Each machine can be presented with 
text, photos, technical data, video, additional downloads. (www.megatron.bg, 11.04.2021)  

Demonstrations in real conditions. Megatron's motto is „Let's meet in the field“. From the 
company, they keep showing results in real conditions. Because of the utmost importance for 
customers is the excellent performance of the machine in their fields. In this regard, in 2020, 
Megatron has organized more than 20 demonstration harvests across the country. Different 
crops are harvested in different conditions, so that the company's customers can see for 
themselves the qualities of the combines offered by John Deere. (www.megatron.bg, 12.04.2021.)  

Participation in specialized exhibitions for agricultural machinery. AGRICULTURE is 
the world's leading exhibition for agricultural machinery. It is organized every two years by 
the German Agricultural Society in Hanover (Germany). For another year Megatron 
participates in the Agritechnica exhibition. As an official distributor of John Deere for Bulgaria, 
the company has a stand that is part of the exhibition area of John Deere International. For 2015 
John Deere was awarded 3 gold and 10 silver medals of Agritechnica.http://www.geo-
contact.com) BATA AGRO - International Agricultural Exhibition, held twice a year near the 
town. Stara Zagora Since its inception, every year Megatron is present with its own stand. 
(https://bata-agro.com)  

Google adwords. Megatron is working very hard to get information about the company to 
the forefront of Google. It is important that when consumers are looking for agricultural 
machinery, they come across Megatron. This increases brand awareness and the likelihood of 
new customers discovering it. We work on the optimization of the campaign on a daily basis in 
Google, as the conditions in which it takes place are quite dynamic and require timely and 
adequate responses. Facebook Megatron has 2,411 likes on its Facebook page. The page was 
created in 2011. Characteristic of Megatron's Facebook page is the active daily publication of 
photos from various events, presentations, participation of the company in exhibitions, 
interviews, accompanied by interesting images. The novelties in the offered agricultural 
machinery, promotions of the company, price discounts are very actively promoted.  

Twitter The company's goal to be on Twitter, as a social network, is to inform users 
about current information that is happening NOW. There is no limit to how many times a day to 
publish, the important thing is that the information shared is adequate to the target group.  



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

190 

Youtube IN Youtube channels give users the opportunity to watch what interests them 
in a video version. Some experts compare these channels to blogs, but with the difference 
that Youtube has not only text but also a picture. Bench Mark maintains a Youtube channel 
in which he publishes various videos of trainings, events and presentations of new 
equipment, interviews.  

Email Marketing Email marketing is a very powerful tool for promotion. The 
company has been using it for a long time and generates good results. Megatron makes a 
display advertisement on one site and at the same time sends emails to its database for the 
same promotion. It is important that the recipients of the message are well targeted. The 
analysis of email campaigns is of great importance for the effectiveness of marketing 
actions in this direction. Courses Megatron offers free trainings and seminars. This is not a 
direct channel for advertising, but by providing the opportunity to educate its potential 
customers, the company shows that it does not rely on their unfamiliarity with the subject 
and does not aim to profit from it.  

Promotions The market for agricultural machinery is extremely dynamic. In this 
environment, Megatron offers various promotions. There is a special section on its website, 
which describes the promotions and the conditions under which users can take advantage of 
them. Statistical research shows a good evaluation of the use of online advertising. It is 
reaching a rapid pace of development compared to the development of television and radio 
advertising in agriculture. Internet advertising also depends on the budget set aside for the 
campaign, but when building a good advertising format, the guarantees of success are there.  

 
CONCLUSION 
 

The Internet is an information network where there are no speed limits and visitors 
have access to online data constantly. Agricultural companies engaged in trade have 
focused most of their attention on improving their online advertising. Online 
communication will be preferred by them, not only because of the lower price, but also 
because of the many opportunities that the Internet offers to reach potential users. Through 
forums, blogs, social networks, each company will know more about its audience, its needs, 
interests and preferences. The consumer behavior of the modern consumer is changing 
significantly. Consumer culture is growing and it is a prerequisite for the user to understand 
advertising as a type of information and not as an intrusive and unnecessary message that 
interferes with the normal activities he wants to perform on the Internet. Many consumers 
use and absorb web ads as an essential part of the diversity of the network, as the purchase 
of the product changed any intention - online stores were created. 
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Abstract: The report presents summarized statistical data on research and development 
(R&D) in the period 2000-2018 in the Republic of Bulgaria. Summary data are presented 
graphically by various criteria - statistical regions, districts and municipalities, by size of 
enterprises, by sources of funding, by fields of science and by types of expenditures. Data 
on the employment of staff by gender in categories, staff engaged in R&D, by sectors, by 
statistical regions, by fields of science, by level of education, staff engaged in R&D - 
general and researchers are presented. A sample is also presented for researchers by age 
groups and gender in the public sector and the higher education sector, by size of 
enterprises, as well as for budget expenditures for R&D for socio-economic purposes. 
The data are analyzed, and conclusions are made about the development trends of research 
and development in the study period. 
An analysis, comments and conclusions have been made regarding the distribution of R&D 
investments in the country. The main conclusion is that the expenditures for research and 
development in the studied period increase but remain strongly unbalanced and are among 
the lowest in the EU in relation to the size of the national economy and the gross domestic 
product of Bulgaria. 
Keywords: R&D, statistical data analysis, regions, district, funding, fields of science, 
education, gender. 
 
Абстракт: В доклада са изнесени обобщени статистически данни за научно-
изследователската и развойната дейност (НИРД) в периода 2000-2018 г. в Репуб-
лика България. Обобщени данни са представени в графичен вид по различни крите-
рии – статистически райони, области и общини, по големина на предприятията, по 
източници на финансиране, по области на науката и по видове разходи. Представе-
ни са данни за заетостта на персонала по пол в категории, персонал зает с НИРД, 
по сектори, по статистически райони, по области на науката, по степен на образо-
вание, персонал, зает с НИРД – общо и изследователи. Представена е извадка и за 
изследователи по възрастови групи и пол в държавен сектор и сектор висше образо-
вание, по големина на предприятията, както и за бюджетни разходи за НИРД по 
социално-икономически цели. 
Данните са анализирани и са направени изводи относно тенденциите на развитие 
на научно-изследователската и развойна дейност в изследвания период. 
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Направени са анализ, коментари и изводи относно разпределението на инвестиции-
те в НИРД в страната. Основният извод е, че разходите за научноизследователска 
и развойна дейност в изследвания период нарастват, но остават силно дебаланси-
рани и са сред най-ниските в ЕС спрямо размера на националната икономика и 
брутния вътрешен продукт на България.  
Ключови думи: НИРД, анализ на статистически данни, региони, област, финанси-
ране, области на науката, образование, пол. 

 
 

The study is based on statistical data collected in connection with the implementation 
of the project „Regional indexation of innovation activity in the economy (IRISI) – 
scenarios for the four priority thematic areas identified in ISIS for smart specialization and 
their place in the circular economy“ – MES, Research Fund In general, the objectives of the 
research in the IRISI project can be summarized as follows: 

•  To conduct research and seek scientific evidence, as well as to make suggestions for 
additional focus on areas of specialization in their regional dimension. The results of 
the research aim to establish the real implementation and use of innovations and this 
will lead to a change in the developed regional focus of ISIS. 

•  To study whether and how the circular economy will create business opportunities 
that will attract private financing. 

•  Raising public awareness of the challenges we face will help stimulate the choice of 
responsibly produced products. 

•  To look for common ground with the instruments of the European Fund for 
Strategic Investments (EFSI) to complement the existing support for circular 
economy projects through advisory and financial instruments of the European 
Investment Bank (EIB) under the InnovFin program. 

•  Look for scientific indices on innovation potential and the possibility of launching a 
platform, together with the EIB and national banks, to support the financing of the 
circular economy. 

 
To achieve these goals, two pilot studies were conducted: 
•  on innovation processes, products and services in SMEs, investments, their 

cooperation with other business units, etc. 
•  on innovation processes, products and services in SMEs, organizational and 

marketing innovations, investments made and planned, usual and new business 
practices, their cooperation with other business units (SMEs, branch organizations, 
consultants, technology transfer offices, etc.) innovative products and processes, 
environmental impact, evaluation of efficiency, etc. 

 
To achieve the goals of the project the following tasks were solved: 
•  Analyzing and assessing the current state of the innovation capacity of SMEs by 

studying available data on the economic condition of companies in Bulgaria and 
creating a database of 5,000 SMEs. 

•  Implementation of a pilot study on innovation processes, products and services in 
SMEs, investments, their cooperation with other business units, etc. 

•  Implementation of a pilot study on innovation processes, products and services in 
SMEs, organizational and marketing innovations, investments made and planned, 
common and new business practices, their cooperation with other business units 
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(SMEs, industry organizations, consultants, technology transfer offices and etc.) for 
innovative products and processes, environmental impact, efficiency assessment, 
etc. 

 
A database (according to Eurostat standards) of 5,000 SMEs was created on the nature 

and level of their innovation activity and cluster formation. A pilot sample of these 5,000 
companies was conducted and a pilot survey was conducted among 125 companies, which 
were asked 12 main groups of questions, with an average of about 10 questions per group. 
As a result, responses based on 350 variables were formed. 

Conducting this large, well-structured and planned study gathered a very large amount 
of data, the analysis of which can provide us with information far beyond the scope of the 
project. This gave us the opportunity to try to make an analysis of the cost structure for 
research and development in the country and to try to draw some conclusions. 

All graphs below provide data on the main types of R&D expenditures in thousands of 
BGN by sectors for the period 2000-2018. The main data are taken from the National 
Statistical Institute and collected and processed for the project purposes. 

 
R&D expenditure by type of expenditure and sector. 

 

  
 
 
 

  
 
 

The analysis of the data presented in graphical form above shows that a large part of 
the investments in R&D in the country go for current costs of the companies, which are on 
average about 18 times more than the costs for acquisition of tangible fixed assets. In 
enterprises and in the higher education sector this ratio is 8 times, and in the public sector it 
is about 45 times. 

 
 
 

Summarized  State‐owned companies 

Higher education  Enterprises 
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R&D expenditure by statistical regions and sectors 
 

 

   

 

 
 

R&D expenditures by statistical regions and sectors show a sharp imbalance in favor of 
the South-Western region, with huge investment activity concentrated in the capital Sofia. 
Investments in the South-Western region exceed on average about 10-12 times those in 
other regions separately, and in absolute terms exceed about 4 times investments in the rest 
of the country. 
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R&D expenditure by fields of science and sectors 
 

 
 

The trend is similar for R&D expenditures by fields of science and sectors. Here, too, 
the bulk of investment is concentrated in enterprises, mainly in the South-West region, in 
particular in Sofia. After 2012, the overall picture shows a significant growth of 
investments in the field of technical sciences and medicine, and currently in the technical 
sciences they exceed on average about 5 times investments in natural sciences and medicine 
and more than 10 times in other fields. 

Funds for R&D in the public sector exceed those for higher education on average about 
three times a year, with approximately half of the funds going to the field of natural 
sciences. In the field of higher education, R&D in the field of technical sciences has 
traditionally been developed. After 2009 there is an increase in natural sciences, and after 
2014. and medical, with the latter three currently having relatively balanced budgets. 

 

R&D expenditure by source of funding and sector 
 

It is interesting that in the last 10 
years the state has not allocated any 
additional funds for R&D, and they 
remain within about 180 million levs 
per year. In contrast, investments from 
abroad marked a significant increase in 
the period 2010 - 20015, followed by a 
serious decline. This decline, however, 
is largely offset by the activity of 
companies, as they are currently the 
largest investor in R&D in the country 

Summarized 

Summarized 

State‐owned companies 

Higher education  Enterprises 
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with a share of about BGN 350 million for 2018, against BGN 280 million of foreign 
investment and about BGN 200 million. BGN state. 

 
Conclusions 
R&D expenditure by statistical regions and sectors. 
As noted above, there is a huge imbalance in favor of the Southwest region, with the 

main investment activity concentrated in the capital. This trend became clear in 2009. in the 
financing of enterprises and is constantly deepening in all sectors to date. In the last 10 
years, there has been no significant increase in the funds provided for R&D in the public 
sector and in higher education, at the expense of investments in enterprises, mainly 
gravitating around Sofia. SWR has the highest share of grants, as for 94.6% of the grants 
under OPIC is concentrated in Sofia-city (503 projects, out of a total of 625 for the region). 
In the other regions there are several districts with a high share of submitted projects for the 
period: for SZR: Pleven – with 264 projects, of which 202 completed, Montana and Vratsa 
also have a large number of projects for the period, respectively 217 and 215, for North 
Central (SCR): Ruse – with 92 projects, of which 82 completed, for Northeast (SIR): Varna – 
with 113 projects, of which 94 completed, for Southeast (SIR): Stara Zagora - with 116 
projects, of which 105 completed and for South Central (SCR): Plovdiv - with 300 projects, 
of which 271 completed. In the other areas there is a relatively lower interest on the part of 
the beneficiaries in the currently announced OPIC procedures. The findings regarding the 
distribution of the grant by regions of level 2 for the period 2014-2018. are that in the 
Northwest region of level 2 (NWR) there is a larger share of resources than in other areas 
(except for the Southwest SWR). The largest values in terms of the number of submitted 
projects for the period were reported in the NWR – 890 projects, of which 674. are fulfilled, 
and 216 pcs. are in the process of implementation. This figure exceeds the number of 
projects in SWR, but this does not change the fact that almost all financial resources are 
actually concentrated in SWR. Consequently, although in 3 procedures under PO1, in 3 
procedures under PO2 and in 1 procedure under PO3 criteria for regional prioritization in 
the evaluation of project proposals are set, with preference given to enterprises located in 
the NWR of level 2 SZR continues to be the last in terms of indicators and contributes only 
7% of the national GDP. The centralization of these funds for R&D development creates a 
serious precondition for the emergence of a significant imbalance in the economic as well 
as in the social and demographic development of the other regions in the country. 

 
R&D expenditure by type and sector. 
Much of the country's R&D investment goes to running costs. The ratio of current 

expenditures to the acquisition of tangible fixed assets is striking, especially in the public 
sector. A more detailed analysis of the investments in these structures leads to the 
conclusion that the main part of the funds is directed to projects with a theoretical end result 
(mainly in the public sector and mainly in the field of natural sciences), with a subjective 
assessment of their implementation. The formal control exercised over the final results 
obtained from these projects also contributes to this situation. The idea of the 
implementation of OPIC 2014-2020 was to have a positive impact on tangible assets, as the 
priority axes, investment priorities and specific objectives of the program are related to the 
creation of new enterprises and modernization of existing ones. The increase in investment 
is evident, but the structure of R&D expenditures leads to the conclusion that very serious 
changes are needed, mainly in the planning and control of expenditures, as well as linking 
them to real unconditionally provable final results. 
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R&D expenditure by fields of science and sectors. 
Investments in the public sector are mainly in the natural sciences, which exceed more 

than two and a half times those in agriculture and technical sciences. This also corresponds 
to the previous conclusion on R&D expenditure by type and sector, which shows that there 
is a tendency to use most of the funds for activities that do not contribute to the 
effectiveness of innovation and worsen the ratio of inputs to investment. for innovative 
solutions. The same tendencies are observed in the field of higher education institutions, 
although in less pronounced dependence. Unlike the public sector, there is an increase in 
R&D investment in technical areas after 2009. and medical sciences after 2013, which is 
due to the more even distribution of investments at the moment. 

 
R&D expenditure by source of funding and sector. 
The main conclusion to be drawn is due to the fact that state subsidies in the field of 

R&D have hardly changed in the last 10 years. There is even a decline compared to 
investments in 2009 and 2010. The conclusion is that the state support in the last ten years 
does not correspond to the ideology for development of R&D in the country. After the 
short-term interest to the country from foreign investments in the period 2010 - 20015 the 
main investor in R&D in the country remained the Bulgarian companies. These conclusions 
are also supported by the data presented in the report of OPIC for 2020 regarding the grant 
provided to support Bulgarian companies. 

The total amount of disbursed funds as of 31.12.2018 amounts to BGN 917.75 million 
or 35.51% of the OPIC budget, distributed within 1601 executed contracts under the five 
priority axes. 

Regarding the distribution of grants from OPIC by types of beneficiaries with the 
largest share of received grants are small enterprises – 28.7%, medium - 27.0%, large – 
18.2% and micro – 15.9%, institutional beneficiaries – 10.2%. 

Despite all that has been said so far, in the report of the Global Innovation Index for 
2020 for Bulgaria, we rank 3rd among the 37 economies in the group of high average 
income, 24th among the 39 economies in Europe and ranked 37th among the 131 
economies represented in the GII for 2020. In 2020, Bulgaria ranks 45th in innovation. In 
terms of innovation results, Bulgaria is in 30th place. 

We should not overlook the fact that according to the methodology of the Global 
Innovation Index, the advantages of Bulgaria are mainly related to the results of 
innovations with low technological intensity, high energy intensity and relatively short term 
impact on the country's economy, which is also found in the ranking. on the Innovation 
Union Scoreboard. 

 
Reference: 
 
[1.]  „Regional indexation of innovation activity in the sectors of the economy (IRISI) - 

scenarios for the four priority thematic areas for smart specialization identified in ISIS 
and their place in the circular economy“ – MES, „Research Fund“ – 2018-2021. 

[2.] National Statistical Institute. https://nsi.bg/bg/content/13197/нирд-иновации-и-
информационно-общество 

[3.]  Global Innovation Index. https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ 
[4.]  European Innovation Scoreboard.  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_bg. 
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Анотация: Съвременните организации днес са изправени пред предизвикателство-
то свързано със справяне с негативните последици от глобализацията, което води 
до висока доза несигурност, а това засяга до голяма степен и изработването, и при-
лагането на стратегии в бързо променяща се бизнес среда. Това от своя страна 
изисква от мениджърите на всички йерархични нива да вземат бързи и ефективни 
решения, попадайки в проблемни ситуации от всякакво естество. Съществуват раз-
лични техники за справяне с даден управленски проблем, но въпросът как да се избе-
рете най-подходящия метод все още остава нерешен. Ето защо, от жизнено важно 
значение за всяка организация е бързото намиране на правилен и подходящ метод за 
вземане на решение за преодоляване на възникналото затруднение.  
Ключови думи: мениджъри, управленски проблеми, решаване на проблеми, избор на 
метод 
 

Abstract: Contemporary organizations today face the challenge of dealing with the 
negative effects of globalization, which leads to a high dose of uncertainty, and this greatly 
affects the design and implementation of strategies in a rapidly changing business 
environment. This in turn requires managers at all hierarchical levels to make quick and 
effective decisions, getting into problematic situations of all kinds. There are various 
techniques for dealing with a management problem, but the question of how to choose the 
most appropriate method still remains unresolved. Therefore, it is vital for any 
organization to quickly find the right and appropriate decision-making method to overcome 
the difficulty.  
Key words: managers, managerial problems, problem solving, method selection 
 

 
Мениджърите днес се сблъскват непрекъснато с предизвикателството свързано с 

изработването и вземането на най-правилното решение по даден управленски проб-
лем, а това включва и избор на подходящ метод, който ще позволи бързо и ефективно 
справяне с него. От тук произтича и целта на разработката, която е насочена към 
предлагане на обща рамка за избор на метод за решаване на управленски проблеми в 
организацията. За постигане на така поставената цел ще се направи кратък преглед на 
специализираната литературата, разглеждаща въпросите по отношение изработване 
на модел за избор на методи за решаване на управленски проблеми. По-специално, 
вниманието ще бъде насочено към тези методи, които са най-подходящи за конкрет-
на група управленски проблеми в организацията, какво може да очаква от тях, както 
и за ограниченията в тяхното приложение.  
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Вземането на решения въз основа на минал опит, бил той успешен или не, огра-
ничава избора и намалява възможността за разпознаване на по-добрите решения.[14, 
1-208] По данни на някои автори, редица консултантски фирми, на основата на собст-
вени наблюдения върху инструментите използвани от организациите при определени 
обстоятелства и получените след това резултати, правят опити да улеснят избора, 
прилагането и интегрирането на методи за подобряване на ефективността на органи-
зациите.[11, 9] От друга страна, споделя се и мнението, че все още липсва ясна теоре-
тична постановка свързана с това как управлението на една организация бързо и 
ефективно може да реши един проблем, използвайки определена техника. Въпреки 
всичко, направените предложения в специализираната литература не се възприемат 
от организациите, което е ясен знак, че е налице необходимост от изграждане на про-
цес по избор на метод за решаване на управленски проблеми.   

Понятието „организационен проблем“ е от съществено значение и заема централ-
но място в литературата свързана както с бизнеса, така и с управлението.[7] Функ-
ционирайки в силно динамична и трудно предвидима среда, мениджърите на различ-
ни по вид организации се справят непрекъснато с голям брой и разнообразие от кри-
тични ситуации повече от всякога. Въпреки това, често тази задача не е толкова лесна за 
изпълнение поради наличие на различни причини, като например трудности при 
правилното дефиниране на възникналия проблем, неправилен избор и неправилно 
прилагане на метод за неговото решаване, липса на познания или други външни и вът-
решни ограничения.[10, 291-300] Освен това, процесът по вземане на решения в ор-
ганизациите често е свързан с голяма доза несигурност, неяснота и състояние на средата.   

Обикновено под „проблем“ се разбира разликата между действителната и желана 
ситуация. Следователно, управленският проблем е това, което стои между възприето-
то и желания изход. Ето защо, изключително е важно да се подходи правилно при из-
бор на метод, с помощта на който ще се постигне бързо решаване на управленски 
проблеми във всички организации. Не бива да се игнорира и фактът, че голяма част 
от взаимодействията и взаимоотношенията в една организация преминават през приз-
мата на междуличностните отношения.[1, 13] Дори ежедневното вземане на решения 
в организацията формално се определя като процес на идентифициране и решаване 
на проблеми [4]. Счита се, че обикновено този процес се състои от два основни етапа: 
идентифициране на проблема и решение на проблема. На етап идентифициране на проб-
лема, информацията за външната и вътрешна среда на организацията се анализира 
обстойно за да се определи дали изпълнението на поставените задачи е задоволително и 
да се диагностицира причината за допуснатите отклонения. На етап решение на проблема 
се вземат под внимание отделните алтернативи за действие и се избира една от тях.  

Идентифицирането на един проблем е изключително важна дейност, която е 
свързана с наличиетo на минал опит при решаване на подобни ситуации в дадена ор-
ганизация. Тук е важно проблемът да се раздели на подпроблеми с цел съпоставка на 
методите за тяхното решение.[5, 393-409] Споделя се мнението, че това не е никак 
лесна задача поради липсата на подходяща и изчерпателна класификация на управ-
ленските проблеми като цяло, но и едва ли е възможно да се изработи такава. Въпре-
ки това, по данни на някои автори[15, 1104] се казва, че:  
 съществуват универсални критерии за категоризиране на организационните 

проблеми; 
 организационните проблеми могат да бъдат разделени в различни категории 

в съответствие с техните характеристики; 
 съществуват различни нива на взаимоотношения между отделните категории.    
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От тук следва, че проблемите могат да бъдат програмирани и непрограмирани, 
добре структурирани и лошо структурирани, проблеми свързани с човешките отно-
шения и технически въпроси. Други проблеми могат да се отнасят до стратегически-
те или оперативни въпроси на една организация.[12]  

Излизайки извън рамките на конкретните измерения, други изследователи [2, 
463-483] предлагат свои класификации, разработвайки емпирично тествана класифи-
кация на организационните проблеми и въвеждайки такива категории като: човешки 
ресурси, стратегии, операции, маркетинг, производство, управление, обработка на 
данни, външна околна среда, комуникации, клиенти и счетоводство. Тук става ясно, 
че могат да бъдат дефинирани най-различни категории проблеми от различен харак-
тер, тъй като днес мениджърите се сблъскват с непрекъснато нарастваща комбинация 
от концепции за „управленски проблеми“, сблъскват се със свързани и взаимозаме-
няеми термини, както и със сложни взаимоотношения между тях. 

 

От друга страна, организационните проблеми според някои ключови критерии 
могат се разделят в различни категории, като например: [15] 
 Според първоначалния източник на проблема – на стратегическо ниво, на 

тактическо ниво, на оперативно ниво; 
 Според причините за възникване – на регулаторни, на иновативни, на под-

готвителни, на съзнателни; 
 Според условията – при стабилна среда, при променяща се среда, при силно 

турбулентна среда; 
 Според количествената измеримост – с възможност за количествено опреде-

ляне, с невъзможност за количествено определяне; 
 Според опциите за решение – от затворен тип (проблеми с направена вече 

оценка), от отворен тип(проблеми, които изискват проучване и развитие); 
 Според нивото на въвлеченост – индивидуални, индивидуални с колективно 

въздействие; колективни; 
 Според функциите на управление – на свързани с планирането, на свързани с 

организирането, на свързани с мотивирането, на свързани с контролирането; 
 Според степента на сложност – на програмирани, на непрограмирани; 
 Според организационното ниво – на стратегическо ниво, на оперативно ниво.  
 

Дори и след така представената класификация може да се каже, че тя не е нито 
пълна, нито изчерпателна и определено се нуждае от допълнително развитие. Но не-
зависимо от всичко, тя предоставя една добра отправна точка за категоризиране на 
управленските проблеми, които могат да се срещнат в отделните организации. По на-
ше мнение, групирането на проблемите в подходящи категории е изключително важ-
но и полезно за управлението днес, особено когато един мениджър се опитва да наме-
ри подходящ метод за тяхното решаване. Ето защо, мениджърите и вземащите реше-
ния в организациите трябва да се насочат към този метод, който да може да се из-
ползва и да бъде подходящ при даден проблем или проблемна среда. Както беше 
споменато, литературата по отношение класификацията на методите и техния подбор 
за решаване на управленски проблеми в организациите, е оскъдна. Поради тази при-
чина, ще се опитаме да направим кратък преглед на някои методологични предложе-
ния, които изглеждат подходящи и при избора на методи за решаване на проблеми в 
организациите.  

Изследователите S. Holland и R. Dawson[5, 393-409] са разработили два модела за 
избор на средства за качествено управление на знанията. Първият модел се базира на 
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метода „къща на качеството“ ( House of Quality), в чиято основа лежи внедряването 
на функции за качество[16], чрез които се подпомагат мениджърите при вземането на 
решения. Моделът се състои от пет основни области: изисквания свързани с пробле-
ма, връзки с инструменти, инструменти и техники, връзки и основни бариери 
(затруднения).    

Този модел се определя като обикновен графичен инструмент, позволяващ на 
мениджърите да оценят управленските инструменти, с които разполагат, за решаване 
на конкретен проблем по отношение на средата, в която функционира тяхната орга-
низация. Този модел може да се използва за изработване на една последователна 
оценка на потенциални методи за решаване на проблеми, свързани с управлението на 
знанията. Независимо от факта, че са необходими повече научни изследвания за да се 
проучи използването на даден модел в различни условия и от различни мениджъри, 
изглежда че той все пак е добра основа за по-нататъшно развитие в контекста на из-
бора на методи за решаване и на управленски проблеми в организация.    

Вторият модел, който предлагат S. Holland и R. Dawson[5, 393-409] за избор на 
метод за решаване на възникнал проблем при управление качеството на знанията, се 
нарича „мрежа за класификация на инструментите за управление на знанията“. 
Този модел дава ясна картина за инструментите, подходящи за всеки тип проблеми 
при управление на знанието, предлагайки алтернативи на мениджъра, от които той да 
избере най-подходящата, включвайки четири категории методи: инструменти свър-
зани с информационните технологии, инструменти извън информационните техно-
логии, съвременни инструменти и инструменти, които не винаги са свързани с ре-
шаване на проблеми по отношение управлението на знанията. С цел операционали-
зиране на модела, проблемите свързани с управлението на знанието се разделят на 
десет основни типа (проблем свързан с източника на информацията; проблем свърза 
с търсене на информация; проблем свързан със създаване, т.е. с иновация; проблем 
свързан с определен вид проверка; проблем свързан със съхранение; проблем свързан 
с трансфер; проблем свързан със сътрудничество/споделяне; мълчалив до изричен 
проблем; проблем свързан с вземане на решение; проблем свързан  с представител-
ство или определен анализ), а инструментите, които ще бъдат оценени въз основа на 
поне три критерия, отнасящи се до разделянето на областите на знанието, се разделят 
на три нива (главна цел на инструмента; инструмент водещ до добавена стойност; 
инструмент, който не гарантира очакван резултат).  

Тук следва да се поясни, че този втори модел представлява матрица, в която са 
разположени отделните инструменти, които могат да бъдат преместени на различни 
нива и отнесени към различни типове проблеми в зависимост от това кой я попълва, 
както и вида на организацията, в която се прави. Тази матрица е полезна при избор на 
инструменти, въпреки че не трябва да се използва безцелно, а с нейна помощ да се 
направи критична оценка на инструментите и категориите за да се гарантира, че те са 
на подходящото място поради причината, поради която се използват в зависимост от 
обстоятелствата в организацията, където ще бъдат приложени. 

От така представените два подхода за избор на метод за решаване на управленски 
проблеми се вижда, че има голямо разнообразие от проблеми, пред които са изправе-
ни организациите, както и това, че има многообразие от инструменти за тяхното ре-
шаване. Всичко това води до поява на дилема пред мениджърите, свързани с избора на 
най-правилен метод за вземане на решение. От тук следва, че едва ли е възможно да се 
намери единен подход, който да е подходящ за прилагане в различни организационни 
условия. Освен това, прегледът на специализираната литература показва, че подборът на 
методи е оскъден и често двусмислен. Поради тази причина е необходимо да се 
разработи единен модел за решаване на управленски проблеми в организацията.  
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Разработването на модел за избор на метод за решаване на проблеми, с които се 
сблъскват мениджърите в различни организации, може да се възприеме за важен при-
нос за развитието както на методологията на науката за управление, така и за подо-
бряване на процеса на решаване на проблеми в една организация. Поради тази причи-
на счита се, че моделът за избор на метод за решаване на проблеми в дадена органи-
зация трябва да протече в следните две фази: [9, 176]   
 първа, идентифициране и оценка на проблемна ситуация (проблем, който 

трябва да бъде решен), 
 втора, избор на метод за решаване на проблема.  
Първа фаза включва следните изследователски стъпки: 
 идентифициране на проблем за решаване; 
 анализ на проблема (в структурно и технологично отношение); 
 оценка на важността на проблема; 
 определяне на условия за решаване на проблема.  
Втората фаза на изследователската методология предложена за прилагане, е 

свързана с процедура за избор на метод от наличния набор от методи в съответствие 
с избраните критерии за оценка и обхваща следните изследователски стъпки: 
 определяне на набор от методи за решаване на възникналия проблем; 
 определяне на критериите за оценка на методите и тяхното потвърждение; 
 оценка на методите по отношение на избраните критерии; 
 избор на подходящ метод.  
За целите на разработката вниманието ще бъде насочено изцяло към втора фаза и 

нейните стъпки, т.е. към методологията за избор на метод за решаване на управлен-
ски проблеми.   

Разглеждайки структурата на процеса по изграждане на модел за избор на метод 
за решаване на проблеми трябва да се отбележи това, че първата задача, която трябва 
да се реши, е да се определи наборът от методи за решаване на проблеми и да се оп-
ределят основните им атрибути. Тук основната цел е да се идентифицират наличните 
методи, т.е. тези, които съдържат в себе си основния инструментален арсенал на уп-
равление, типичен за конкретната организация. Определянето на ключовите атрибути 
на методите дава възможност за тяхната класификация според избрани критерии за 
разделяне. Окончателното решение на тази изследователска стъпка ще бъде опреде-
лянето на класове или групи методи, отговарящи на специфичните критерии. Тази за-
дача е много специфична и изисква от вземащия решение да притежава подходящи 
теоретични и методологични знания, свързани с методите за решаване на проблеми, 
тяхната конструкция, основни характеристики или ограничения на тяхното използва-
не. Съществуват различни подходи за класифициране на методите в областта на уп-
равлението и организацията. Нещо повече, отделните методи за управление се разли-
чават помежду си по отношение на нивото на съдържание от една страна, но от друга, 
те непрекъснато се развиват, претърпявайки повече или по-малко важни промени. [3]  

Втората стъпка, от така предложената методология, е определяне на критериите 
за оценка на методите и тяхното потвърждение. Оценката на методите има за цел да 
покаже тяхната ефективност в зависимост изпълнението на основните им функции. 
Докато решава определен проблем на управлението, вземащият решение може да 
избере различни критерии, въз основа на определените приоритети и възможности по 
отношение на използването на определен метод. Някои потенциални параметри за 
оценка на един метод могат да бъдат: финансовите разходи, свързани с прилагането 
на метода; време за прилагане; необходимото ниво на познания на лицата, вземащи 
решения; вид на използваните данни; област на приложение в организацията; ниво 
на управление и организационни ограничения.   
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Както се вижда, тази втора стъпка започва с определяне на един първоначален 
набор от критерии за оценка. Тук е особено важно вниманието да се насочи само към 
такива параметри на даден метод, които имат най-важно оценъчно значение.[8, 115] 
Основната съществена предпоставка, за вземане на решение относно първоначалния 
набор от критерии за оценка, се корени в резултатите от диагнозата на проблема и 
естеството на условията за неговото решаване. Основната цел на тази стъпка е да се 
провери първоначалният набор от критерии за оценка на методите и да се възложат 
тегла или рангове на всички критерии. В резултат на това ще останат само тези кри-
терии, които удовлетворяват очакванията на взимащия решение, свързани със специ-
фиката на проблема, който следва да бъде решен.   

Третата стъпка е свързана с оценка на методите чрез избраните вече критерии. 
Процесът на оценяване се основава на определяне на оценки за всички методи по 
отношение на дефинирания набор от критерии. Има различни начини за изпълнение 
на тази задача чрез прилагане на подходящи методи за оценка. Най-често използва-
ните методи за оценка са сравнителен анализ и метод на точкуване.[8, 115] Изглежда, 
че методът с претеглена оценка работи най-добре за постигането на тази цел.[13, 161] 
Процесът включва преди всичко определяне на критериите, които ще бъдат използва-
ни за оценка на различните методи. Понякога и самите знания, които притежават 
експертите, се използват за определяне на подходящите критерии.[6 , 1 - 11] На второ 
място, този процес включва установяване на относителната важност на всеки крите-
рий и придаване на тежестни фактори за всеки от тях с помощта на експертния ме-
тод. Трето, извършва се оценка на всеки метод според всеки критерий. Скалата с ре-
зултатите е произволна. По този начин, ако приемем, че диапазонът на скалата е от  
1 до 5, където 1 представлява най-лошия възможен резултат, а 5 най-добрият, то се 
изработва матрица за оценка на съответния метод.  

Четвъртата и последната стъпка от описаната процедура е избор на най-подхо-
дящ метод. Изборът се основава на резултатите получени от оценката на съответния 
метод, направена в предходната стъпка на изследователската процедура. Класирането 
на оценяваните методи се прави въз основа на общия им претеглен резултат. Обикно-
вено взимащият решение ще има избор между малък брой от най-високо оценени ме-
тоди, от гледна точка на конкретно решение на дадения проблем. Накрая, вземащият 
решение трябва да вземе предвид външните (възможностите и заплахите) и вътреш-
ните условия (силните и слабите страни) на организацията по отношение на правил-
ното прилагане на подходящия метод и на тази основа да вземе окончателното решение. 

Обобщено може да се каже, че така предложения модел не трябва да се приема за 
окончателен, а да бъде тестван в практиката и непрекъснато доразвиван. Независимо 
от това, могат да се определят два приносни момента. Първият е свързан със запълва-
не на изследователската празнина в методологията на науката за управление, свърза-
на с решаването на управленски проблеми. Вторият принос се отнася до това, че този 
модел показва важни пропуски в знанията, които имат нужда от обогатяване. Из-
граждането на такъв модел е един вид предизвикателство, дължащо се на липсата на 
подходяща класификация на проблемите, от една страна, и липса на класификация на 
методите за решаване на управленски проблеми, от друга.  

В заключение, въз основа на изложеното до тук могат да се направят няколко из-
вода, които могат да послужат за основа на бъдещи изследвания. Първо, би било по-
лезно да се проучат и други критерии за класифициране на управленските проблеми, 
срещани в различните организации. На второ място, необходимо е да се провеждат 
по-задълбочени и качествени изследвания на методите, които намират приложение 
при решаване на проблеми в реални организации. На трето място, приложимостта на 
модела трябва да бъде тестван в различни организации и на различни нива на вземане 
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на решения. Четвърто, важно е да се търсят по-точни техники за класиране и точкува-
не на избраните модели. И накрая, въпросите за избора на методи по отношение на 
решаването на проблеми трябва да бъдат тясно обсъждани с мениджърите и ръковод-
ните органи на организациите.  
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INTERNAL MARKETING PRACTICES IN CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 

Borislava Cherkezova 

 
Резюме: Докладът представя резултати от проучване (фокус група) сред менид-
жъри от сферата на финансовите услуги от гр. Варна и София. Изследването има 
за цел да установи до каква степен вътрешният маркетинг е възприет като 
практика от организации от финансовия сектор при ангажиране на служителите 
със стратегията за управление на взаимоотношенията с клиенти. На база проведе-
ната фокус група са изведени също: 
‐ ключовите характеристики на ангажирания служител с CRM стратегията от 

мениджърска гледна точка; 
‐ възможни посоки за подобряване ангажираността на персонала с изпълнение на 

стратегията за управление на взаимоотношения с клиентите (CRM) в този 
сектор. 

Резултатите от качественото проучване могат да се ползват за разработване на 
инструмент за количествено изследване на ангажираността на служители от 
финансовия сектор, които директно или индиректно участват в обслужването на 
клиентите и съответно тяхното привличане и задържане. 

Ключови думи: ангажираност на служители, стратегия за управление на взаимо-
отношения с клиенти, вътрешен маркетинг 

 
Abstract: The report presents survey results (focus group) among managers from the field 
of financial services from the city Varna and Sofia. The study aims to establish the extent to 
which internal marketing is perceived as a practice by financial sector organizations in 
engaging employees with the customer relationship management strategy. Based on the 
focus group results are carried out, the: 
‐ the key characteristics of the employee involved with the CRM strategy from a 

managerial point of view. 
‐ possible directions to improve staff engagement with the implementation of the 

Customer Relationship Management Strategy (CRM) in this sector. 
The results of the qualitative study can be used to develop a tool to quantify the engagement 
of financial sector employees who are directly or indirectly involved in customer service 
and customer attraction and retention. 

Keywords: employee engagement, customer engagement strategy, internal marketing 
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Увод 
Успешното изпълнение на управление на взаимоотношенията с клиенти се 

свързва с няколко ключови фактори на успех, като един тях е и ангажираността на 
служителите (Payne и Flow1. Приносът на категорията се свързва с факта, че тя осигу-
рява на  мениджърите необходимия крос – функционален подход за „интегриране на 
хора, процеси и технологии с цел идентифициране и разбиране на важните клиенти и 
създаване, развитие и поддържане на печеливши и дългосрочни отношения с тях“2.  

От друга страна CRM стратегии в сферата на финансите днес са изправени пред 
много предизвикателства следва като дигитализацията на банковия бизнес, преструк-
турирането на банковия пазара, извънредните нови условия за поддържане на взаи-
моотношенията с клиенти в условия на пандемия. В този на непрекъснатите промени 
е важно компаниите да разчитат  и да развиват ангажираността на служителите със 
CRM. Служителите в този бизнес често работят извън зоната си на комфорт поради 
бързите темпове на трансформацията на банковия бизнес в посока дигитализация и 
нови нормативни регулации. 

 В тази връзка за мениджърите е важно не само да познават нивата на ангажира-
ност, но и подход, който им позволява да стоят близо до своите „вътрешни клиенти“ 
при въвеждане на промени в CRM и да управляват ефективно тази ангажираност в 
условия на висока динамика . 

В този контекст вътрешният маркетинг може да се разглежда като подход и прак-
тика за подобряване ангажираността на служителите. В сферата на услугите вътреш-
ният маркетинг се представя като процес на промотиране на организацията и нейните 
продукти на персонала3, но и като процес на промотиране на конкретните стратегии 
и планове на компанията4. В България липсват изследвания на ниво ангажираност с 
управление на взаимоотношенията с клиенти и с стратегията в тази посока. 

Изследователският интерес е в посока създаване на инструмент за измерване на 
ангажираността  на служителите и извеждане на възможности от гледна точка на ВМ 
за подобряване. 

Данните в тази посока могат да бъдат полезни на мениджмънта, за да планират 
ангажираността още нa ниво планиране на  нова CRM стратегия и предприемат кон-
кретни действия пот отношения на екипа/ екипите за подобряване на резултатите от 
изпълнението. 

Целта на доклада е да определи до каква степен вътрешният маркетинг е въз-
приет като практика от организации от финансовия сектор при ангажиране на служи-
телите със стратегията за управление на взаимоотношенията с клиенти. За целта е 
проведена фокус група с 12 мениджъри на 6 финансови компании. В рамките на ка-
чественото проучване са изведени също: 

- ключовите характеристики на ангажирания служител с CRM стратегията от 
мениджърска гледна точка; 

- възможни посоки за подобряване ангажираността на персонала с изпълнение на 
стратегията за управление на взаимоотношения с клиентите (CRM) в този сектор. 

                                                            
1 Customer Relationship Management from Strategy to Implementation, p. 139 
2 Adrian Payne and Pennie Frow.2005 „A Strategic Framework for Customer Relationship 
Management”. Journal of Marketing, 69: 167-176 
3 Jaworski, B.J. and Kohli, A.K., (1993), „Market Orientation: Antecedents and Consequences”, 
Journal of Marketing 57, pp.53-70. 
4 Piercy N., (1995), „Customer satisfaction and the internal market: marketing our customers to our 
employees“. Journal of Marketing Practice and Applied Marketing Science. Vol 1, No. 1, pp 22-44. 
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Изследователска рамка 
Първичните данни са събрани чрез онлайн фокус група, проведена в платформата 

Zoom през Април 2021. Участници в проучването са 12 мениджъра от 6 компании от 
финансовия сектор от София и Варна. Дискусията е проведена на база предварително 
изготвени отворени въпроси в следните направления: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Концептуална рамка за провеждане на онлайн дискусия 
 

Въпросите за дискусия, както и нейното модериране са базирани на теоретичен 
преглед на литературата, свързана за ангажираност на служителите с работа, със 
CRM, кaкто ролята на вътрешния маркетинг при управление на ангажираността. 

В академичните среди като цяло понятието „ангажираност” се разглежда в кон-
текста на работата/ заеманата длъжност в дадена организация и се свързва с успешно 
изпълнение на работни ангажименти, при което се влага в максимална степен личния 
потенциал (от когнитивни, емоционални и физически сили). За целите доклада под  
ангажираност на персонала като цяло или с конкретна работа) е вътрешно състояние, 
което отразява мотивацията на служителите за работа. Най-често ангажираността се 
представя като конструкция от три взаимосвързани компонента: когнитивен, емоцио-
нален и поведенчески5: 

                                                            
5 Konrad, A.M. (2006) Engaging employees through high-involvement work practices, Improving 
The Practice of management, Ivey Business Journal. 

Направление 1 
Въпроси, свързани с практиките  

на организацията при планиране и 
промени на CRM стратегията 

Направление 2 
Въпроси с информираност   

на служителите със CRM стратегията 

Направление 3 
Въпроси с мениджърската гледна  

за характеристиките на ангажирания 
служите и компонентите на 
ангажираността със CRM 

Направление 4 
Практики на вътрешен маркетинг 

при управление на ангажираността 
на служителите със CRM 

Въпроси, свързани с възможности  
за подобряване на ангажираността 
със CRM – необходимост, на кои 

отдели, в каква посока 

Направление 5 
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‐ Когнитивен компонент – той се отнася до вярванията, ценности, интелектуал-
на ангажираност и познания на служителите относно организацията като цяло 
и конкретната работа в нея, като: задълбоченост и внимание при изпълнение 
на работните задачи6, информираност с актуалния бизнес контекст при изпъл-
нение на работните задължения 7. 

‐ Емоционалният компонент отразява чувствата на служителите относно орга-
низацията като цяло, нейните лидери и работните условия8;9 и атрибутите на 
работа. Най-често използваните променливи за изследване са: енергия, всеот-
дайност към работата, ентусиазъм и страст в работата, чувство на обвързаност 
с работата, желание за работа в организацията за по-продължителен период от 
време. 

‐ Поведенческият компонент е този, който реално доставя допълнителна стой-
ност за организацията и описва готовността на служителя да се полага допъл-
нителни усилия по време на работа под формата на допълнително работно 
време, допълнителна мисловни дейности и енергия, посветени на работните 
задачи и организацията като цяло10. 

 

Прегледът на специализираната литература доказва, че липсва яснота относно съ-
държанието и обекта на ангажираността на служителите в контекста на CRM. Глед-
ната точка на практиците за ангажираните служители в контекста на CRM се свързва 
с изпълнение на стратегиите в тази посока и засяга най вече два от трите основни 
компонента на категорията - когнитивен и поведенчески, без емоционалния аспект11. 

Forbes описва ангажираните служители с работата като: 12. 
‐ полагащи допълнителни усилия, когато е необходимо без да им бъде казано / 

поискано изрично  
‐ емоционално обвързвани и грижещи се за работата си и компанията. Те не ра-

ботят само за заплата, или само за следващото повишение, а работят от името 
на целите на организацията. 

 

В литературата ангажираността със CRM се свързва с познаване целите на стра-
тегията, идентифициране на важните клиенти, план на стратегията и ключовите про-
цеси, осигуряващи необходимото крос – функционално изпълнени като: процес на 
създаване на стойност, мулти каналова интеграция; управление на информацията; 
оценка на изпълнението 

За целите на проучването под ангажираността с управление на взаимоотноше-
нията се разбира положително мотивационно състояние, което се характеризира с 
влагане на емоционални, когнитивни и физически сили (под формата на допълнител-

                                                            
6 Rothbard, N.P. (2001), „ Enriching or depleting? The dynamics of Engagement in Work and Family 
Roles”, Administrative Science Quarteryl, Vol.46, pp.655-684 
7 Robinson, D., Perryman,S. and Hayday, S.(2004),The drivers of Employee Engagement, Institute of 
Employment Studies, Brighton 
8 Kahn, W. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. 
Academy of Management Journal, 33, pp. 692-724. 
9 Towers Perrin (2003). Working today: understanding what drives employee engagement. Towers Perrin. 
10 Konrad, A.M. (2006) Engaging employees through high-involvement work practices, Improving 
The Practice of management, Ivey Business Journal 
11 https://community.sagecrm.com/ Последен достъп на 30/06/2016 
12 https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/06/22/employee-engagement-what-and 
why/?sh=3d46018a7f37 
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ни усилия) при изпълнение на CRM стратегията (цели, клиенти, дейности)  и ключо-
ви процеси, които осигуряват крос функционално изпълнение.  

Другият аспект на качественото проучване е ролята на вътрешния маркетинг като 
практика за осигуряване на ангажираността  и търсенето на възможности за нейното 
подобраване от гледна точка на ВМ. В научната литература вътрешният маркетинг се 
представя като стратегия за развитие на вътрешни умения и качества сред служите-
лите т.нар. вътрешни клиенти, необходими за успеха на външния маркетинг.13. Чрез 
концепцията за „вътрешен маркетинг“ потребителско ориентираните компании да 
осигурят баланс между нуждите и нагласите на страните, които си комуникират и 
сътрудничат в процеса по създаване на потребителска стойност. Това означава, че 
тези организации е необходимо да познават и системно да следят не само потреби-
телските нужди, но и тези на своите служителите, за да предлагат адекватни стимули 
и обучения, подкрепящи идентифицирането на ценните клиенти и развитие на взаи-
моотношенията с тях. 

Чрез програмите за вътрешен маркетинг се в изгражда вътрешна среда, която 
стимулира потребителското съзнание на служителите чрез предлагане на мотиви, 
базирани на индивидуалните им нужди14. В случая вътрешният маркетинг може да 
осигури дейности по предварителна подготовка, обучение и мотивиране на служите-
лите от „видимите и невидимите процеси’’, които допринасят за развитие на взаимо-
отношенията с ценните клиенти. Формирането и развитието на удовлетвореността и 
ангажираността на персонала се осъществява чрез приложение на маркетингови 
техники в рамките на компанията като: вътрешни проучвания, сегментация на персо-
нала, адаптиране на маркетинговия микс за създаване на привлекателно работно мяс-
то и работна среда, позициониране, които стимулират към потребителско ориентира-
но изпълнение на маркетинговите стратегии15,16;17;18. Чрез посочените инструменти се 
улеснява създаването на нагласите на служителите в желаната посока (мотивация за 
работа, потребителска ориентация и грижа за клиента), както и управление на 
вътрешните комуникации19.  

В този контекст концепцията за вътрешния маркетинг представлява интерес, 
защото предлага конкретен подход за мотивация и подготовка на персонала чрез 
маркетингови инструменти.  

 
 

                                                            
13 George, W.R. (1990). „Internal Marketing and Organizational Behavior: A partnership in developing 
customer  – conscious employees at every level”. Journal of Business Research, 20: 60-70. 
14 Bowen, D.E and Schneider, B. (1988) Service Marketing and Management Implications for 
Organizational Behavior, Research in Organiaztioanal Behavior:Greenwich:YAI, PressInc, 43-88 
15 Grönroos, C. (1985), „Internal marketing – theory and practice”, in Bloch, T.M., Upah, G.D. and 
Zeithaml, V.A. (Eds), Services Marketing in a Changing Environment, American Marketing Association, 
pp. 41-7. 
16 Barnes, J.G. (1989), „The internal marketing programme: if the staff won't buy it, why should the 
customer?”, Proceedings of the Marketing Education Group Annual Conference, Glasgow, pp. 453-74. 
17 Piercy, N.F. and Morgan, N.A. (1990), „Internal marketing: making marketing happen”, Marketing 
Intelligence & Planning, Vol. 8 No. 1, pp. 4-6. 
18 Rafiq, M. and Ahmed, P.K. (1993), „The scope of internal marketing: defining the boundary 
between marketing and human resource management”, Journal of Marketing Management, Vol. 9 No. 
3, July, pp. 219-32. 
19 Yim, F.H.K., Tse, A.C.B. and Sin, L.Y.M., 2005. CRM: conceptualization and scale development. 
European Journal of Marketing, 39 (11/12), 1264-1290. 
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Резултати от проведена онлайн фокус група 
Профилът на участниците във фокус групата е разнообразен и включва мениджъ-

ри от различни нива и отдели, като по този начин може да се проследи до каква 
степен стратегията за CRM се припознава като стратегия, която изисква крос функ-
ционално изпълнение. Преобладават жените 95 % и възрастова група от 39 до 53г.  
т. нар поколение „X”20. Изключително ценна характеристика на участниците е опи-
тът, който имат в организацията като 83,3 % са с опит под 3 години в конкретната 
организация, а останалите 16,7 % с опит между 5 и 7 години. 

 
Табл. 1. Профил на участниците 

 

Позиция Възраст 

 24-38 г. 39-53 г. 

COO (директор оперативна дейност) 1  

Директор Маркетинг за корпоративни клиенти   1 

Заместник - директор управление Счетоводство  1 

Маркетинг мениджър 4 2 

Мениджър call център 1 1 

Ръководител ИТ отдел  1 

 
Въпроси, свързани с практиките на организацията при планиране и промени 

на CRM стратегията 
На база дискусията са изведени 2 основни варианта на планиране на стратегията 

в зависимост от участието на компанията майка или централен офис в 6-те компании. 
‐ Вариант, в който компанията-майка или централен офис определя и спуска 

стратегията за изпълнение (55 %) 
‐ Комбинация от централизирана и локална стратегия като в този вариант се раз-

бират следните възможни ситуации (45%): 
o разработването на стратегия на местно ниво на база показатели, зададени 

от компанията майка; 
o стратегията се разработва изцяло на локално ниво с подкрепа от страна на 

компанията-майка чрез ресурси. 
 

                                                            
20 Поколение Х се среща в литературата и под други наименования, като „междинно поколе-
ние“, „изгубено поколение“, „аналогово поколение“, „поколение 13“ и др. Най-важните за по-
колението цели и приоритети в живота са „сигурност“, „високи доходи“, „достойнство“, „неза-
висимост“, „уважение“, „спокойствие“, „щастие“.  В сравнение с другите поколения, генерация 
Х държат най-много на сигурността, доходите и достойнството. Като индивидуалисти и хора 
свикнали да разчитат единствено на себе си за тях са много важни независимостта и свободата. 
В това отношение не правят компромиси, както поколение Y. Намирайки се в разцвета на жиз-
нения си път и натоварени с множество отговорности за другите, както в семейството, така и в 
работата, поколение Х ценят изключително сигурността, спокойствието, уважението и зачита-
нето на тяхното достойнството. Щастието за тях е радостта и хармонията в семейството, удов-
летвореността от постигането на целите и баланса между работа и личен живот. 
https://activeageing.bia-bg.com/bg/analyses/generations/profileX/ 
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Като положителна тенденция се очертава практиката от почти всички участници 
(в 4 от 5 организации) да се обсъждат предварително промените относно CRM стра-
тегията с представители на различните отдели, които имат касателство с изпълнение-
то на стратегията. Този практика е предпоставка промените да се планират и органи-
зират, по начин който отчита и включва всички засегнати роли още в самото начало. 
Въвлеченият мениджър или представител на съответен екип подпомага да се плани-
рат адекватни и разбираме промени за всеки вътрешен клиент, както и комуникация 
и подготовка на екипа. 

Често практика е дискусията да стартира с всички служители чрез провеждане на 
stand-up meeting за обсъждане на корпоративни ценности, важна част, от които е 
„фокусът към клиента”. 

Участниците споделят, че този подход дава възможност стратегията да се прет-
вори в практически цели и да се оцени предварително каква е ролята на всеки екип. 

 

Трите основни причини за промени в CRM стратегията на организацията и ней-
ното изпълнение (за периода 2018-2020) са:  

‐ Дигитализация на процесите по събиране на информация, сегментиране и об-
служване на клиентите; 

‐ Промяна във висшия мениджмънт се очертават като водещите причини за 
промяна с CRM стратегията през последните две години.  

‐ Влиянието на Covid пандемията в икономически, социален и здравен аспект 
върху взаимоотношенията с клиенти се посочва като причина финансовите 
организации да преосмислят взаимоотношенията с клиентите, така че да пре-
доставят стойностни услуги адекватни на нужди и възможности, риска за 
здравето и готовността на клиентите за навлизане на дигиталните канали. 
Според мениджърите последната една година е ускорила имплементирането 
на планирани  или отлагани във времето дигитални промени. 

 
Какво е разбирането на мениджърите за ангажираност със CRM стратегията 
Участниците от фокус групата смятат, че успешното изпълнение на CRM страте-

гията не зависи само от персонала, който пряко отговаря за създаване и поддържане 
на взаимоотношенията с клиенти. Положителен знак е, че мениджърите в случая въз-
приемат процеса по изпълнение като крос функционален и зависим от усилията на 
всички отдели, които участват включително и индиректно в процесите по създаване 
на стойност, мултиканалова интеграция, управление на информацията. В тази връзка 
като обект на изследване на ангажираността със CRM следва да бъда не само служи-
телите, които са пряко отговарящи за управление на взаимоотношения, но отде-
ли/екипи свързани като продуктово развитие, кол център, бек офис, правен отдел, 
маркетинг и комуникации, ИТ отдел, проектно управление. 

Според мениджърите ангажираността на служителите със CRM е многокомпо-
нентна конструкция, която дава информация за мотивацията на служителя да работи 
за ефективното изпълнение на заложените СRM цели и стратегия. На първо място 
участниците свързват ангажираността със степен на запознатост с целите и самата 
стратегия , важните процеси за CRM  и готовност за съдействие за изпълнението й. 

Ангажираният служител се описва като „споделящ ценностите на организация-
та  и отнасящ се с отговорност и разбиране към възможностите и целите на 
стратегията“. В същото време ангажираният служител се свързва и с конкретни 
когнитивни и поведенчески черти като: 
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o ориентиран към постигане на резултати 
o борещ се с бюрокрацията,  
o познаващ продуктите и системите в банката, 
o предлагащ решения, а не допълнителни проблеми, съдействащ и ангажиран 
За голяма част от участниците ръководителят следва да е ангажиран служител и 

да води с примера си си екипа.  
Запитани директно участниците „Включва ли според тях ангажираността на 

служителите следните три компонентите: когнитивен; емоционален; физически ?“  
95 % от тях потвърждават, че категорията измерва мотивацията на служителите в те-
зи три направления. Като най-важни са оценени когнитивната и емоционална ангажи-
раност , докато на физическата ангажираност е дадена оценка по-скоро като важно за 
успеха на CRM стратегията. Интерпретацията на мениджърите за съдържанието на 
трите компонента е представена в Табл.2 

 
Табл. 2. Съдържания ангажираността на служителите  

със CRM по компоненти 
 

Компоненти на 
ангажираността 

със CRM 
стратегията 

 
Мениджърска гледна точка 

относно съдържанието на всеки компонент 

Емоционална 
ангажираност 

 Служителят счита, че ролята му е важна за CRM като 
цяло и за процеси като създаване на стойност, предаване на 
информация, мултиканалова интеграция 

 Обвързаност със CRM целите, стратегията и клиентите 
 Служителя приема присърце проблемите на клиентите 
 Чувство за отговорност 

Когнитивна 
ангажираност  

 Служителят е запознат с целите, стратегията и ключови-
те процеси, които гарантират успешна CRМ  

 Познават се с ценните клиенти за организацията и целите 
при тяхното обслужване 

 Служителя познава своите се лични отговорности и задъл-
жения при CRM  

 Внимание и концентрация при работа 
Физическа 
ангажираност 

 Служителят полага допълнителни усилия за: 
o координиране на работата на екипа с другите екипи в 

посока CRM  
o за подобряване обслужването на по-важните клиенти; 

 Подава се навреме информация на ръководството за важни 
клиенти, които са неудовлетворени от обслужването и 
могат да се откажат от услугите на компанията скоро 

 Информира се ръководството за проблеми в процеса на 
обслужване на клиентите, които са причина за техния отлив 

 Правят се предложения за подобряване процесите събиране 
и разпространение на потребителската информация 

 
 
 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

213 

Практики на вътрешен маркетинг при управление на ангажираността на 
служителите със CRM   

По време на дискусията в тази част стана ясно, че вътрешният маркетинг е познат 
и възприет подход в 6-те компании  на ниво отдел човешки ресурси в посока просле-
дяване на нуждите на служителите с цел осигуряване на работни условия, които ги 
мотивират да работят. В 4 от компаниите вътрешният маркетинг е припознат  и като 
подход  при управление на проекти и въвеждане на промени, като най-често тази 
практика се свързва с екип/специалисти отговорни за т.нар. Change management (в 2 
от компаниите) или вътрешна комуникация или обучения (2 компании). Във всички 
организации е възприет основния принцип на вътрешния маркетинг осигуряване на 
„доволни външни клиенти чрез удовлетворение от работата и условията вътрешни 
клиенти “. Последното се изразява в системно следене както на потребителските 
нужди,  така и на служителите, за да се предлагат адекватни стимули и обучения за 
изграждане на разбиране на клиентите, тяхното привличане и задържане и потреби-
телски-ориентирана култура. 

В контекста на CRM при планиране на нова стратегия или промени в съществу-
ващата мениджмънтът в 6 те компании се планират мерки в посока ангажиране на 
служителите от гледа точка на вътрешния маркетинг като: формиране на потребител-
ска ориентация, запознаване с цели и стратегии, изисквания за обслужване; разясня-
ване ролята на различните специалисти и отдели  при изпълнение на CRM  стратегия,  
поддържане на клиентска база от данни, познаване и разбиране на ключовите клиен-
ти, познаване на продуктите с цел гъвкаво обслужване на клиентите, управление на 
потребителската информация 

 

Като част от усилията/ програмата за развитие на ангажираността на служителите 
мениджърите посочват следните дейности 

‐ Комуникация на CRM стратегията и нейните цели, 
‐ Тренинги и обучения 
‐ Обвързване на програмите за заплати и бонуси с резултатите по линия на 

CRM стратегията 
‐ Изследване степента на ангажираност на служителите със CRM стратегията 
‐ Изследване удовлетвореността на служителите от работните условия, 
‐ Регулярна обратна връзка към служителите за постигнатите резултатите 
 
Прави впечатление, че в тези дейности не се посочва сегментирането като процес  

и таргетиран подход за представяне и подготовка на служителите според ролята в 
CRM процеса. Само в 4 от компаниите комуникацията и подготовката на служители-
те за стратегията се планира като се отчита ролята на всеки един отдел и екип  и съот-
ветно техните нужди, за да се приложи маркетингов подход при ангажирането им. 

Най-честа е практиката ЧР и мениджмънта на търговският екип да отговаря за 
ангажираността на служители със CRM стратегията (в 4 от 6) Като  обяснение за из-
брания подход мениджърите дават, че на първо място при промяна  или въвеждане на 
стратегия се мисли за служителите, които директно отговарят управление н взаимо-
отношенията с клиенти. В две от компаниите се определят този модел като работещ, 
защото отговорните за програмата за ангажираност я планират спрямо всички отде-
ли, които участват в CRM. В други случаи развиване на ангажираността е вменена 
на: управител, програмни структури, свързани с управление на промени, директор 
оперативна дейност, project manager. 
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Въпроси, свързани с възможности за подобряване на ангажираността със 
CRM стратегията 

Въпреки наличието на мерки в посока развиване на ангажираност от гледна точка 
на вътрешния маркетинг 70 % от мениджърите смятат че има нужда да се подобри 
ангажираността на служителите със CRM в посока: 

-  обща информация и детайли по стратегията, ясна комуникация на стратегията 
и целите; 

-  изясняване ролята на всеки екип / отдел в CRM процесите и как могат да си 
взаимодействат; 

- подобряване комуникацията между отделните екипи с цел качествено обслуж-
ване на ценните клиенти и подобряване на предаване на информация  

 

Според споделеното в 6 те компании липсва практика да се проследяват систем-
но нивата на ангажираност, преди и след спускане на нова стратегия или промяна в 
текуща. Фокусът е основно върху удовлетвореността от работните условия и дали 
осигуряват необходимата мотивация за работа. Вътрешната комуникацията и тренин-
гите за запознаване и подготовка на служителите са планирани се правят за всички 
екипи, които участват в CRM  стратегията, но без да се отчита специфичната роля на 
всеки. Последният подход предполага по-ниска ефективност на обученията и неясна 
и прекалено обща информация за CRM стратегията и целите, в която отделния 
служител трудно може да се ориентира. 

 
В обобщение  на ниво мениджмънт в проучените 6 компании за финансови услу-

ги ангажираността със CRM стратегията се припознава като важна категория, за коя-
то се полагат усилия за развиване. Налице са практики в посока на вътрешен марке-
тинг, но те се прилагат по скоро основно като дейности, с които се осигурява удов-
летвореност и ангажираност на всички  екипи, които участват в CRM, но без да се 
прилага т.нар STP подход (segmentation – targeting-positioning). Последното предпола-
га неадекватни програми за ангажираност, неправилно, неефективно използване на 
инструментите на вътрешния маркетинг. 
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Abstract: The Innovation surrounds us and has long been a part of our daily lives. We are 
accustomed to the world of technology, and it seems inconceivable to have a life without 
them today. Innovation is increasingly being introduced into marketing, and it is he who 
really sells. In order for a service or product to be sought, more and more innovative ideas 
need to be put in place so that its useful value is not exhausted. Innovations in the tourism 
industry are an important part of attracting potential users of the service and creating loyal 
customers. In this context, the implementation of tourism innovations helps to increase the 
competitiveness of business organizations offering tourism services and products. 
The purpose of this report is to look at the types of innovation applicable to the activities of 
tourism industry businesses and to highlight the benefits of implementing them. 
In conclusion, the authors substantiate their thesis that innovation and new information 
technologies are becoming decisive factors for the competitiveness of the tourism industry 
and for enhancing exchange with other sectors of the economy related to it. 
 

Key words: innovation, activity, factors, tourism industry, competitiveness. 
 
 

УВОД1 

Иновацията е навсякъде около нас. Ние живеем в света на технологиите, а тя – 
технологията е основният двигател на иновациите и свързаните с нея процеси. 

Терминът „иновация” идва от латински „inovatis” („in” – in, „vatis” – new) и озна-
чава въвеждане на нещо ново, модернизация, реформа. (Поклонский Ф. Е., 2008) В 
управлението говорим за иновациите, които са усвоени в производството и са наме-
рили своя потребител. В широк смисъл на думата иновацията е краен резултат от 
иновационната дейност, въплътена под формата на нов или подобрен продукт, въве-
ден на пазара, нов или подобрен процес, използван в организационната дейност, нов 
подход към социалните проблеми. (Дорофеев В. Д., 2003). 

 
                                                            
1 Публикацията е направена по проект „ИРИСИ“ на БСУ с договор за финансиране  
№ КП/06/ОПР 01/4/ 21.12.2018 г. от Фонд „Научни изследвания“. 
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Същност и типология на иновациите 
 
Иновацията е термин широко навлязъл в нашето ежедневие. По своята същност 

тя се тълкува като нещо ново или въведение на някакъв нов продукт, или значително 
подобрение на продукт, производствен процес, метод за маркетинг, организационен 
метод така, че да се създава нова полезна стойност. (Керчев, К., 2013) 

Съвременното теоретично изясняване на понятието „иновация” започва от 
австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата „Теория на икономи-
ческото развитие” още през 1911 година (Shumpeter, J., 1975), той описва иновацион-
ните процеси като „създаване на нови комбинации”, а в по-късните си трудове въ-
вежда и самото понятие „иновация”. Според Шумпетер иновацията се възприема 
като широко понятие, обхващащо технологичното обновление на производството, 
внедряването на нов тип продукция, използване на нови видове суровини, промени в 
самата организация на производството. Тя е тясно свързана с нарушаване на иконо-
мическото равновесие и с риск. 

 
По отношение на генезиса на иновациите съществуват три основни подхода за 

разглеждане: 
 

 Подход на пазарното търсене – потребностите обуславят иновациите. Еле-
ментите са подредени в следната технологична последователност, изобразена 
на фигура 1: 
 

 
Фигура 1. Подход на пазарното търсене 

 
 Подход на технологичния тласък – при него определящите са науката и тех-

нологиите.  
 

 
 

Фигура 2. Подход на технологичния тласък 
 

Интегриран подход на процеса на технологичните иновации – той допълва пър-
вите 2, защото се обуславя от комбинацията технология-пазар. 

 

Потребности Търсене
Технологичен 

стимул
Иновация

Наука Технологии
Изследване

и развитие
Иновация
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Фигура 3. Интегриран подход 
 

Видове иновационна дейност на туристическите предприятия 
Въвеждането на иновации в туризма се влияе от икономическата ситуация в стра-

ната, социалното положение на населението, националното законодателство, както и 
междуправителствените и международните споразумения. Следователно мотивите и 
причините за появата на иновации в туристическите дейности във всяка страна са 
различни. (Бобрик, А. О., 2018) Въпреки това мотивите за появата на иновациите в 
туризма за всички страни могат да се характеризират с нарастващата нужда на насе-
лението при запознаване с начина на живот в други региони и придобиване на нови 
знания, насищането на пазара с традиционни и стандартни дестинации, както и тех-
нологичната революция . (Балтов, М., 2019) 

 

Като във всички други сектори, така и в туризма иновационната дейност на пред-
приятията може да бъде условно разделена по следните основни критерии: 

 Продуктова иновация – тази иновация е насочена към създаването на нови 
продукти/ услуги или значително усъвършенстване на съществуващите – такъв тип 
иновационна дейност задължително трябва да води след себе си до по-пълно задово-
ляване на потребностите на клиентите на компанията, с този вид иновация е свързана 
появата на нови видове туризъм. 

Продуктова иновация e създаване или въвеждане на новост, нови решения в 
продуктовите линии или въвеждане на напълно нови продукти от дадена организа-
ция. В литературата продуктовата иновация се определя като ,,организирана, рацио-
нализирана и систематизирана работа по създаването и въвеждането на нови продук-
ти за достигане на благоприятни резултати както от гледна точка на бизнес организа-
цията, така и на пазара”. (Керчев, К., 2013) Създаването на нов продукт води и опре-
деля нови начини за задоволяване на различни нужди, неудовлетворени към момента 
от предходен такъв продукт. Резултата е намиране на нов подход за разрешаване на 
потребителските нужди.  

Иновация при продуктите води до: промяна в характеристиките на съществува-
щите продукти, познати на пазара, което по своята същност е продуктова вариация; 
създаване на нови продукти, несъществуващи и непознати на потребителският пазар 
с нови характеристики, което по своята същност е продуктова диверсификация. 

Понятието „нов продукт” би могло да се разглежда от две гледни точки: 
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-  от гледна точка на производителя – създаване на нов продукт, който фирмата 
до сега не е предлагала на потребителският пазар с помощта на нова техноло-
гия или нововъведение във вече съществуваща; 

-  от гледна точка на пазара – нов продукт тук се определя такъв, който към мо-
мента не е предлаган въобще на потребителската аудитория и задоволява на-
пълно нови нужди, незадоволени към момента от друг подобен. 

В зависимост от извършените нововъведения в характеристиките на продукта, 
продуктите се разделят на: 1) усъвършенствани или частично нови продукти; 2) нови 
продукти несъществуващи към момента в пазарното пространство; 3) продукти с осо-
бено несъществени изменения в продуктовите им характеристики. 

 Производствена иновация  – имат за цел: свиване на разходите за доставка на 
продукцията; повишаване качеството на произведената продукцията;  доставката на 
нови или в значителна степен подобрени продукти. 

Производството е свързано с прилагането на технологичните процедури при из-
работката на продукта, вида на производственото оборудване и прилагания софтуер 
към определен момент на производството на стоки или услуги. Изменението на теку-
щото производство или иновацията в него могат да се осъществят чрез инсталиране 
на ново автоматизирано оборудване на производствена линия, или заместването на 
живия труд с механизация.  

Тя може да е свързана с подобрено оборудване и обзавеждане в хотелите, с нови 
подходи при управлението на човешки ресурси или прилаганите методи на работа, 
четци за паспорти и др. Иновационната дейност, насочена към процесни иновации, 
трябва да води до по-голям капацитет на броя потребители, които могат да бъдат об-
служени, по-високо качество на туристическите продукти, или по-ниски разходи за 
реализиране на продажбите, обслужване и други.  

 Маркетингова иновация – въвеждане на нов метод за маркетинг, неизползван 
към момента от дадена организация. Тук иновацията може да бъде осъществена при  
изменения или подобрения в дизайна, или опаковката на даден продукт, методите 
при неговото складиране, рекламата му на пазара, или в начина на определяне на не-
говата продажна цена.  

,,Маркетинговите иновации са насочени към по-добро задоволяване нуждите на 
потребителя, отваряне на нови пазари, или завоюване на нови позиции за продукция-
та на фирмата на нейния пазар, с цел увеличаване обема на продажбите. Отличителна 
черта на маркетинговите иновации в сравнение с останалите изменения в маркетин-
говия инструментариум е внедряването на такъв метод за маркетинг, който никога 
по-рано не е бил използван от съответната фирма. Това изменение трябва да бъде 
част от нова концепция или стратегия за маркетинг, представляваща значителен  
напредък в сравнение с предишните маркетингови методи на фирмата.” 
(http://www.mi.government.bg/) 

Конкретно в туристическата индустрия  – това са всички иновационни дейности, 
свързани с комерсиализацията на туристическия продукт: комуникация, връзки с 
обществеността, разпространение, въздействие чрез цените и др. Такъв тип инова-
ционни дейности например са: нов начин на маркетиране, нов начин на резервиране 
на туристическия обект (онлай, чрез споделени платформи, блогове и др.), нови на-
чини на плащане (чрез кредитни карти, с виртуални пари, чрез бонус точки и др.) 

 Организационна иновация – по своята същност е въвеждането на нов, разли-
чен организационен метод или подобрение на съществуващият към момента в дадена 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

219 

фирма. Иновационните промени тук са предимно с цел повишаване на приходите 
чрез свиване на административните разходи, разходите за транзакции, подобряване 
на работната среда, или минимализиране на разходите за доставка.  

Иновационни дейности, свързани с организацията и/или управлението на пред-
приятието – този тип иновационна дейност намира израз в нови или усъвършен-
ствани организационни структури, нови подходи за взимане на стратегически 
решения (например чрез подходът отдолу-нагоре), нова система от стимули за учас-
тие в процеса на повишаване на качеството (например сформиране на групи по ка-
чество), нови начини за стимулиране на мениджърите (например чрез участие в соб-
ствеността като акционери, нови методи за изграждане на фирмена култура (работно 
облекло, ритуали и други). Към организационно-управленските иновационни дейнос-
ти могат да се причислят и онези новости, които имат социална или екологична насо-
ченост и повишават имиджа на компанията. 

 
Фактори, оказващи влияние върху иновационната дейност на предприя-
тията в туристическата индустрия 
Иновационните дейности на предприятията в туристическата индустрия се 

предопределят най-вече от стремежа на предприемачите да увеличат пазарния си дял, 
да генерират повече приходи и да постигнат по-добри финансови резултати. За да се 
извърши задълбочен анализ обаче на факторите и нагласите, оказващи влияние върху 
иновационната дейност на туристическите предприятия трябва да се изследват съв-
ременните тенденции в развитието на иновациите в туристическия бранш. Иденти-
фицираните съвременни тенденции в развитието на иновационните процеси в ту-
ризма оказват силно влияние върху поведението на туристическите предприятия. 
(Correia, F., Dlugewska, A., Baltova, S., Tuohino, A., 2015). 

 
Таблица 1. Съвременни тенденции в развитието на иновациите  

в туристическия бранш 
 

Тенденция Допълнителни разяснения 

Все по-решаваща роля в инова-
ционния процес имат потреби-
телите.  

Очакванията, желанията, предпочитанията и 
споделянето по време на потреблението до го-
ляма степен определят и стимулират инова-
ционните процеси в туристическите пред- 
приятия. 

Приносът на потребителите в 
иновационния процес вече се 
свързва с реалното изпълнение 
на туристическата услуга и с ак-
тивното участие на клиентите.  

Потребителите определят иновациите в туризма 
и стимулират креативността на предприемачите 
в процеса на създаване и предлагане на инова-
тивни туристически продукти.  

Наблюдава се все по-голямо 
застъпване между етапите на 
иновационния процес.  

Различните етапи на иновационния процес (ге-
нериране на идеи, избор на идеи, създаване на 
нововъведения) все по-често се застъпват вре-
мево и водят до съкращаване на продължител-
ността на иновационния цикъл.  
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Туристическата индустрия винаги е била много проактивна по отношение на 

въвеждането на нови технологии и иновации, но силното развитие на информа-
ционните и комуникационните технологии, като свързването в мрежи, използването 
на електронни бази данни, електронният маркетинг и други, поставят туристическите 
предприятия в нова иновационна среда. Те оказват съществено влияние върху тради-
ционните бизнес модели в туризма. В тази нова среда, фирмите от сектор „Туризъм” 
осъзнават важността на иновационната дейност, но чувстват несигурност и неудов-
летвореност по отношение на комерсиализацията на иновативните идеи. Най-големи 
трудности предприятията срещат, когато трябва да изберат подход за управление на 
иновационните процеси. Въпреки предимствата и осъзнатите ползи от информацион-
ните и комуникационните технологии, именно тяхното приложение се оказва предиз-
викателство за голям брой от микро- и малките предприятия от сектора. Преоблада-
ващата част от туристическите предприятия предпочитат и ползват готови и вече 
разработени и въведени иновативни софтуерни решения (като иновативните подходи 
и концепции за интернет маркетинг), за което са готови и плащат висока цена, откол-
кото сами да разработят и внедрят иновации, свързани с прилагането на ИКТ. 
(Балтова, С., Маринов, С., Попова, Н., Спасова, Я., 2014) 

На базата на извършен desk research и собствени проучвания и анализи, факто-
рите, които оказват негативно влияние върху иновационната дейност на пред-
приятията от Туристическата индустрия и свързаните с нея сектори са обобщени в 
таблица 2. 

 
 
 

Все по-широка популярност 
придобиват т.нар. „отворени 
иновации“.  

Отворените иновации се създават съвместно с 
външни партньори на основата на нови мрежо-
ви бизнес модели и включване на външни идеи 
в иновациите. 

Иновациите в сферата на туриз-
ма се характеризират с висока 
степен на сложност.  

При този тип иновации съществува висока сте-
пен на неопределеност и риск, свързан с пазар-
ната реализация на иновацията.  

Поява на нов клас иновации – 
потребителски иновации.  

Това са иновации, при които източникът е 
потребителят, участващ пряко в не само в па-
зарните проучвания, но и в разработването и 
усъвършенстването на туристическите продук-
ти, а много често самият потребител е генера-
тор на иновацията.  

Социалните мрежи и интернет 
оказват силно влияние върху 
иновационните процеси в ту-
ристическите предприятия.  

Извършването на целенасочен мониторинг в 
интернет е определящ за генерирането на ино-
вативни идеи и анализ на възприятията на пот-
ребителите по отношение на туристическите 
иновации.  

Голяма част от иновациите в ту-
ризма трудно достигат до ко-
мерсиализация.  

Проблемите с комерсиализацията на иновации-
те в туризма се дължат на комплексността на  
туристическите продукти.  
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Таблица 2. Фактори, оказващи негативно влияние върху иновационната дейност  
на предприятията от сектор „Туризъм ”. 

 
Фактори на 
външната 
среда  

Недостатъчно добре развита инфраструктура, вкл. информационна и 
комуникационна инфраструктура. 
Понижаваща се покупателна способност на туристите (поради настъ-
пилата финансова и икономическа криза). 
Липса на ясна правна рамка по отношение защитата на интелектуална 
собственост – усещане за неяснота и несигурност. 
Липсата на стимули за разработването и внедряването на иновации. 
Слаба връзка и сътрудничество с научно-изследователските институ-
ти и неправителствения сектор. 

 

Фактори на вътрешно-фирмената среда 

Органи-
зационни 
фактори  

Трудности по отношение на цялостната организация на иновацион-
ния процес  
Липсата на сътрудничество между другите предприятия от туристи-
ческата и други индустрии, НПО, общини, медии и други 

Финан-
сови/ико-
номически 
фактори  

Липса на достатъчно финансови ресурси за инвестиции в иновации  
Затруднен достъп до рисково финансиране за иновативни проекти 
Висок финансов/ икономически риск при  разработването и внедрява-
нето на иновации 

Фактори, 
свързани с 
управле-
нието на 
човешките 
ресурси  

Трудности при откриването на служители с креативно и иновативно 
мислене (откриването на таланти). 
Трудности в управление на човешките ресурси – развитие и насър-
чаване на креативно мислене. 
Трудности при мотивацията и задържането на служителите, имащи 
потенциал да разработват и внедряват иновации. 

Инфор-
мационни 
фактори  

Липса или недостатъчно знания и умения относно възможностите на 
ИКТ за разработване и внедряване на иновации.  
Трудности при използването на разнообразни софтуерни решения и 
онлайн маркетингови подходи. 

Психоло-
гически 
фактори  

Страх от неизвестното и непопулярното  
Стремеж към сигурност и запазване на познатото, на статуквото 
Страх от критика и невъзприемане на иновативните идеи 
Страх от провал на даден иновативен проект  

 
Анализирайки негативните фактори и нагласи на предприятията от туристичес-

кия сектор, можем да направим заключение, че е налице необходимост от създаване-
то на формални подходи за определянето на приоритетите и комерсиализирането на 
продуктите, както и интегрирането на иновациите в стратегическите планове на ком-
паниите. Компаниите от сектор „Туризъм“ следва да повишат своите знания и уме-
ния относно иновационните процеси, както и по отношение прилагането на информа-
ционни и комуникационни технологии за развитието и предлагането на иновативни 
туристически продукти. Съвременното развитие на иновационния мениджмънт е на-
сочено към преодоляването именно на идентифицираните негативни фактори и 
предизвикателства. То се характеризира с прилагане на системен подход към инова-
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ционния процес, паралелност на осъществяване на неговите етапи, непрекъснатост на 
иновационния процес, ориентация към стратегическо партньорство и към бъдещите 
потребители и техните потребности. Използването на широколентов Интернет дос-
тъп с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) създава добавена стой-
ност за туристическите услуги и продукти и подпомага развитието на мрежи и клъс-
тери в сектора. Развитието на ИКТ в туризма освен, че е с бързи темпове, се осъщест-
вява успоредно във всички основни туристически дейности, като през последните 
години започва да се залага на формализиране интеракциите с клиента посредством 
роботизация и автоматизация на обслужването. (Илиева Е., 2018) Липсата на специа-
лизирани знания и умения у предприемачите в сектора относно ИКТ може да бъде 
преодоляна чрез специализирани обучения в областта, които биха имали висока до-
бавена стойност за развитието на туристическия бранш. Потребителите стават все по-
запознати с използването им при уреждането на туристическите си пътувания, затова 
иновациите в тази сфера са с най-голям потенциал за успех.  

Според данните от последните официални проучвания понастоящем на равнище 
на ЕС две трети от бъдещите туристи организират пътуването си по Интернет и 
повече от 50% купуват пътуването си онлайн”. (ECO/262 - CESE 968/2010 EN – 
TZ/AT-TZ/AT/gd/mp). Те търсят гъвкави и лесно достъпни продукти и предпочитат 
да общуват пряко с доставчиците на туристически услуги. За да се възползват от тази 
революция в ИКТ, предприемачите трябва да преработят целия маркетингов процес в 
сектора. Интернет технологиите предоставят както на предприятията, така и на пот-
ребителите голям потенциал за директен онлайн бизнес. Насърчаването и иновациите 
в туризма изискват адаптирането и осъвременяването на трудовите правоотношения, 
по-специално в области като професионалното обучение, израстването и професио-
налната кариера, професионалните задължения, работния ден, работното време и ус-
ловията на труд.  

Най-успешният и обещаващ начин за иновации в туристическата индустрия може 
да се постигне чрез сътрудничество, сдружавания и/или мрежи в области като техно-
логия, маркетинг, разпределение и споделяне на човешки ресурси. Засега изглежда, 
че сътрудничеството в туризма е недостатъчно, особено при микро-, малките и сред-
ни предприятия. То се отнася преди всичко за комерсиализацията и маркетинга на ат-
ракциите. Те са суровините на туризма и създават пазарните дестинации. Посетите-
лите избират дестинацията, която предоставя най-голямата полза и стоките, за които 
са готови да платят. Тяхната готовност да дадат парите си нараства с уникалния ха-
рактер на дестинацията. В повечето случаи съществуват обществени блага или общи 
ресурси, като защитени ландшафти или земи, запазени за земеделско ползване, които 
жителите на островите трябва да опазват и да управляват, така че те да не бъдат прос-
то употребени или разрушени.  

Местните атракции и иновативните услуги придават на дестинациите характер-
ния им облик. Те също ограничават възможностите за иновации на продукта, тъй 
като тези иновации не могат да бъдат създадени без включването на блага на дести-
нацията. 

Отчитайки предимствата на т.нар. потребителски иновации в настоящата разра-
ботка можем да посочим и факторите и нагласите, оказващи влияние върху потреби-
телската иновативност, като основен генератор на иновации в туризма през послед-
ните години. 
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Таблица 3. Фактори, стимулиращи иновационния процес 
 

Социално-
психологически  

Стремеж към изява и обществено признание на пред-
приемачите. 
Стремеж към морално и материално поощряване  
Създаване на условия за самореализация. 
Наличие на творчески дух и креативно мислене в пред-
приятието. 

Технико-
икономически 
фактори  

Добре развита материално-техническа база в дадено 
предприятие от сектор Туризъм. 
Съответствие на иновативния продукт с наличните мате-
риални ресурси и съществуващите технологии. 
Опит в прилагането на онлайн маркетингови тактики и 
подходи. 

Правно-нормативни 
фактори  

Наличие на законодателни мерки, стимулиращи инова-
ционната дейност /данъчни облекчения, преференции/. 

Организационно-
управленски  

Гъвкавост на организационно-управленските структури. 
Участие мрежи, клъстери, неправителствени организа-
ции от същия или свързани браншове. 
Наличие на ясно разписана дългосрочна иновационна 
стратегия и цели. 
Наличие на ясно разписана дългосрочна иновационна 
стратегия и цели. Ръководството стимулира иновацион-
ните процеси. 

 
Заключение 
 

Съвременният турист е много по-информиран и много по-активен, отколкото 
преди. Той се е информирал от пътеводителите и е предупреден от екскурзоводите за 
евентуалните рискове, които крие сблъсъка с непознатото в туристическата дестина-
ция, с новите култури и взаимоотношения между хората. Пасивният потребител на 
туристически оферти все повече отстъпва място на хора, които избират нов модел на 
управление на свободното време, съответстващ на промените, настъпили в обекта и 
субекта на рекреационните преживявания. Новият модел на управление на свободно-
то време е наложен от активния потребител на туристически услуги. Туристът вече 
не е само пасивен потребител. Той се ръководи от други принципи и критерии за из-
бор на туристическа дестинация. Цената не винаги се оказва решаващ фактор при из-
бора на туристически продукти. Много често на активният турист търси промени, а 
не възможности да избяга от реалността. В този смисъл една почивка, по време на 
която са натрупани нови познания и опит, се превръща в градивно допълнение към 
личния живот и към целогодишната борба с професионалните предизвикателства. В 
допълнение към това, активният турист се връща от отпуска по-зрял и по-уверен в се-
бе си. Той е запаметил местата и хората, с които се е срещал. Ето защо неговите раз-
кази са изпъстрени с изрази от рода на: „Аз бях там”, „посетих”, „участвах”, „научих” – 
това са свидетелства за живота и неподправената връзка с мястото, което е посетил. 
При това той не рядко се завръща у дома със сертификати за преминаване на 
различни курсове, за това, че е изкачил даден връх или е участвал в някакъв маратон. 
По този начин е освидетелствана неговата активност по време на ваканцията и което 
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е по-важно, фактът, че е приел предизвикателствата на пътуването. Така иновациите 
и новите информационни технологии се превръщат в определящи фактори за кон-
курентоспособността на туристическата индустрия и за засилване на обмена с други 
сектори на икономиката, свързани с нея. 
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Abstract: This paper aims at analyzing the different approaches and priorities of Dubai 
and Abu Dhabi’s trade policy. Throughout 2020, the coronavirus pandemic had a harsh 
effect on Dubai’s economy, which explains the different plan it adopted to tackle the virus, 
conflicting with Abu Dhabi.This economic hardship in Dubai created a context in which it 
could be expected that Abu Dhabi would similarly try and solidify its power in the 
federation. However, instead there have been elements of the two emirates’ specific 
approaches consolidated within a unified strategy. 

Key words: UAE, trade, diplomacy, challenges, policy, pandemic, consolidate, links, 
international, economy. 
 
Анотация: Този доклад цели да анализира различните подходи и приоритети на 
търговската политика на Дубай и Абу Даби. През цялата 2020 пандемията от коро-
на вирус оказа неблагоприятен ефект върху икономиката на Дубай, което наложи 
прилагането на нестандартен подход  при справяне със ситуацията, в противовес с 
този на Абу Даби. Това икономическо предизвикателство пред Дубай създаде усло-
вия за насърчаване  на опитите на Абу Даби да бъде водещ фактор във федерация-
та. Вместо прилагането обаче на два различни подхода, двете емирства консолиди-
раха своите усилия в единна стратегия. 

Ключови думи: ОАЕ, търговия, дипломация, предизвикателства, политика, пан-
демия, консолидирам, връзки, международен, икономика. 

 
 

Introduction Following the discovery of oil, Abu Dhabi together with six other 
sheikhdoms (Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, and Umm Al Quwain) 
established the United Arab Emirates in 1971. Since the founding of the federation, oil and 
gas has been the economy’s mainstay, consistently accounting for up to 40 per cent of its 
GDP in the past decade (except during periods of declining commodity prices).1 Since the 
UAE gained independence 50 years ago, it has had a two-headed, power structure, with 
Abu Dhabi and Dubai having specific identities and priorities. 

                                                            
1 Ministry of Economy, United Arab Emirates. (2018)  
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Discussion Throughout the years, this has manifested in contrasting foreign policy 
dynamics. Gerd Nonneman notes that during the Iran-Iraq War, for instance, the UAE 
„featured two camps“, with Dubai leading a „a clearly neutral group” (with Sharjah and 
Umm al-Quwain), while Abu Dhabi followed the newly formed Gulf Cooperation 
Council’s pro-Iraq line (along with Ras Al Khaimah, Ajman, and Fujairah).2 More recently, 
as analyzed by Giorgio Cafiero and Khalid al-Jaber, „fundamental differences between Abu 
Dhabi and Dubai have complicated the bilateral relationship between the UAE and Iran“. 
They suggest that Abu Dhabi’s approach resembles the firm and oppositional stance of the 
Saudi leadership toward Tehran while Dubai’s leaders „look at their relationship with Iran 
through a commercial lens” Rather than being a problem, these diverging attitudes between 
the two main emirates gave the UAE some room to maneuver within the Gulf regional 
security complex. It indeed allowed the smaller Gulf country to implement policies 
diverging from its larger neighbor without appearing to challenge Saudi Arabia’s views. 
This is perhaps best illustrated by the UAE merely downgrading, but not halting, its 
relations with Iran when Saudi Arabia, Bahrain, and Sudan broke ties in early 2016 
following attacks on the Saudi Embassy in Tehran.3 

Futhermore, Abu Dhabi has tried to check Dubai’s ambitions on several occasions. 
Karim Sadjadpour discusses how the 2008 global financial crisis, during which Dubai was 
badly hit and bailed out by Abu Dhabi, gave Abu Dhabi both „economic and political clout 
over Dubai“, with a direct result being that the UAE increasingly spoke with one voice, 
„that of Abu Dhabi, in its dealings and disputes with Tehran.” 4 Peter Salisbury also notes 
that Abu Dhabi is working quietly „to reduce certain emirates’ economic ties with Iran, 
including Dubai’s role as a financial hub for sanctions-busting Iranian businesses … albeit 
with limited success.”5 

The United Arab Emirates (UAE) is positioning to better take the advantage of 
globalisation, including the increasingly globalised capital, labour and technology, the 
interconnectivity and dependence of globalisation also means the country is affected  by the   
global COVID-19 pandemic. While the UAE, as with other countries, is yet to fully assess 
the human and economic costs of the new COVID-19 pandemic, the emerging consensus is 
that public health measures to contain the novel virus will have a significant impact on the 
global economy. On the mechanism through which the pandemic will affect the global 
economy, early assessment, particularly on globalisation metrics, suggests up to 40% hit to 
foreign direct investment (FDI) in 2020-21(UNCTAD, 2020; WTO, 2020; ICAO, 2020). 
Therefore, with regards to its heavy  dependency on both the flow of international trade and 
migration, UAE is particularly exposed to the emerging economic impact of the pandemic. 

Throughout 2020, the coronavirus pandemic took a particularly harsh toll on Dubai. 
The emirate, which economic mainstay is tourism ( welcomed more than 16 million visitors 
in 2019) and retail services, closed its border for several months due to the pandemic, 
resulting in a 10.8 percent GDP plunge in the first half of the year. Later on Dubai adopted  
a different plan to tackle the virus, conflicting with Abu Dhabi’s. Quoted in a Washington 
Post article, Jim Krane notes that „Dubai just falls apart if you have to shut down travel and 
social distance and Abu Dhabi is almost unaffected.”6 This led Dubai to reopen itself up to 

                                                            
2 Nonneman, G.,Iran, Iraq, and the Legacies of War, Nature America Inc. 2004 (pp.167-192) 
3 www.emirates247.com 
4 Sadjadpour, K., The Battle of Dubai, 2011, p.24 
5 www.chathamhouse.org/2020/07/risk-perception-and-appetite-uae-foreign-and-national-security-
policy 
6 www.washingtonpost.com/gdpr-consent 
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tourism early on, compared to a much stricter approach in Abu Dhabi.7 Added to the United 
States’ „maximum pressure” campaign against Iran, this economic hardship in Dubai 
created a context in which it could be expected that Abu Dhabi would similarly try and 
solidify its power in the federation. However, instead there have been increasing elements 
of the two emirates’ specific approaches consolidated within a unified strategy. 

In addition, an increasingly coherent articulation of the UAE port strategy has been 
observed over the past  decade. Driven by commercial potential, regional security interests, 
and a desire to shape the future of maritime trade Dubai Port World invested in many ports 
around the world. Abu Dhabi later militarized some of these locations in the Horn of 
Africa, following two events: first, its 2015entrance into the war in Yemen, a conflict in 
which it remains a major player; and second, its rivalry with Qatar (and, by extension, 
Turkey), beginning in 2017 (Qatar diplomatic crisis ).8  

The divergency of the two emirates’ foreign policies during the pandemic  resulted in 
launching a new, medical-cyber arrow within the UAE’s diplomatic ways.9 It includes 
humanitarian diplomacy, in which Dubai has a major role (through the International 
Humanitarian City). Possessing a strategic geographical location with proximity to the 
conflict zones, the UAE houses the biggest humanitarian warehouse in the Middle East 
(Ziadeh 2019). Dubai International Humanitarian City (IHC) is currently the largest 
humanitarian aid warehouse in the Middle East, and an independent, non-profit, 
humanitarian free-zone authority housing UN agencies, intergovernmental organizations, 
NGOs and commercial entities operating in the humanitarian sector. The IHC has been 
instrumental in strengthening relations with the UN and international humanitarian 
organizations, attracting private companies operating in the humanitarian sector to the 
UAE, and expanding the Emirati logistics sector to also include humanitarian logistics. 
Annually since 2013, Dubai has hosted the Dubai International Humanitarian Aid and 
Development Conference and Exhibition (DIHAD) that brings together not only 
international and regional non-profit organizations, but also private companies and 
corporations operating in the sector of humanitarianism.  It makes its way to broaden 
capabilities in global surveillance, cyber warfare, and artificial intelligence, the core of 
which is Group 42, an Abu Dhabi-based artificial intelligence and cloud-computing 
company. 

Last but not least, the different approaches between the two traditionally competative 
emirates  contribute to creating new bridges with external powers – especially China, 
illustrated by the cooperative approach in some links between the two countries amid the 
pandemic response.10 Today the  diplomatic efforts of both emirates  aim at navigating 
another crucial international relationship: that with the United States, recently facing a 
major change in leadership 

 
Conclusion UAE could unlock enormous potential to streamline its home and 

international policy.The different priorities and approaches of Abu Dhabi and Dubai are 
being consolidated and  have given the UAE room to maneuver within a unified strategy. 
 
 
                                                            
7 www.latimes.com/world-nation/story/2021-01-28/dubai-blamed-for-virus-cases-abroad-questions-
swirl-at-home 
8 www.newsweek.com/battle-ports-emirates-sea-power-spreads-persian-gulf-africa 
9 www.agsiw.org/uae-security-apparatus-central-to-its-pandemic-response 
10 www.mei.edu/publications/emirati-dplomacy-and-chinese-brinkmanship 
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Анотация: Темата за управленските решения е научно поле, което предизвиква 
изследователите. Средата на пълна неопределеност изисква бързи и адекватни ре-
шения. Методите за изработване на управленски решения са многообразни, но без-
прецедентните условия от последната година показват, че практическият опит и 
научните познания не са достатъчни. Ставаме свидетели, че решения на едни 
мениджъри са по-адекватни от решения на други. Основната идея, която защита-
ваме в настоящия материал е, че ролята на експертната интуиция в тези случаи е 
много голяма. Мениджъри, притежаващи експертна интуиция са търсени и започ-
ват да се адаптират със своята експертиза. Това налага нов подход към експертна-
та интуиция и нейното преосмислено прилагане при изработване на управленски 
решения. 

Ключови думи: интуиция, експертна интуиция, управленско решение.  
 
Abstract: The topic of management decisions is a scientific field that challenges 
researchers. The environment of complete uncertainty requires quick and adequate 
solutions. The methods for making management decisions are diverse, but the 
unprecedented conditions of the last year show that practical experience and scientific 
knowledge are not enough. We are witnessing that the decisions of some managers are 
more adequate than the decisions of others. The main idea we defend in this article is that 
the role of expert intuition in this case is very large. Managers with expert intuition are 
sought after and begin to adapt with their expertise. This requires a new approach to expert 
intuition and its rethought application in making management decisions. 

Key words: intuition, expert intuition, management decisions. 
 
 

Условията на живот през последната една година са предизвикателство за всеки 
от нас. Първоначалните реакции към новата действителност, които бяха свързани с 
отричане, са заменени с реакции на адаптация. Приспособяването е отговорна задача, 
когато вземаш решения за другите. Това постави мениджърите пред нови изпитания. 
Стана ясно, че тяхната прозорливост им даде конкурентни предимства. Бързите им и 
адекватни действия повиши доверието към тях и те се оказаха с проактивни позиции. 

Целта на настоящия материал е да представи някои от особеностите на екс-
пертната интуиция при вземане на управленски решения в контекста на съществува-
щите динамични и необичайни условия на работа. 
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Вземането на решения е дейност, която е част от нашето ежедневие. Решенията 
са от различно естество, имат различен заряд и насоченост, но принципите са иден-
тични и универсални, защото сме изправени пред избор.  

Нобеловият лауреат Хърбърт Саймън издига тезата, че всички ние „удовлетворя-
ваме“, а не оптимизираме, когато вземаме решения, т.е. избираме пътя, който удов-
летворява най-непосредствените ни потребности, макар че изборът ни може да не е 
идеален или оптимален. Както той казва: „Колкото и адаптивно да е поведението на 
организмите в ситуациите на учене и избор, тази адаптивност е съвсем далеч от 
идеала за „максимизиране“ в икономическата теория. Очевидно, организмите се 
адаптират съвсем добре, за да „удовлетворяват“, и по принцип не „оптимизират“ [1, 
13]. В този случай се визират личните решения. Не са съществени разликите, когато 
става въпрос и за управленските решения. Те се вземат от линейните ръководители и 
са насочени към постигане на целите на организацията. Това означава, че управлен-
ските решения въздействат върху онези фактори, който са управляеми по характер, и 
от тях зависи разрешаването на противоречия и постигане на цели [3, 25].  

Според Речник по психология [7, 199], интуицията представлява „метод за позна-
ние, заемащ средно място между себенаблюдението и наблюдението на другите хора, 
механизмите на който са все още до голяма степен неизвестни. Състои се в непосред-
ствени оценки на наличната информация. Резултатът му е непосредствено, понякога 
внезапно вникване в същността на даденото явление“.  

Анализът на съвременни изследователи [6, 181] констатира твърдения, които са 
опорна точка в много научни търсения по темата. Интуицията най-често се описва 
като бърза реакция и позитивна енергия на подсъзнателно равнище, което се осъ-
ществява на базата на: 

-  някакво „чувство“ за усещане на проблема, особен процес на „прайминг“ или 
„пробуждане на асоциациите“;  

-  изработване и развитие на механизми за иновативно търсене на по-рационални 
пътища за практически решения; 

-  включване на заучени модели и автоматизирани действия за обработване на 
данни и информация; 

-  способността на личността веднага да разчита и разпознава възможностите да 
се действа в определена ситуация. 

Според Гари Зукав [9, 23] интуицията има много роли:  
-  подпомага оцеляването – предизвиквани да следваме онова, което на пръв пог-

лед като че ли няма някакъв особен смисъл, но времето показва, че това ни по-
мага да останем в реалния живот; 

-  стимулира творчеството – свързва се с чувството, че някоя идея, която не е би-
ла изпробвана преди, може да се окаже успешна; 

-  служи на вдъхновението – представлява спонтанен отговор на въпрос или сми-
сълът, който се усеща в ситуация на объркване.  

Данни от изследвания на Томас Дж. Станли, доктор на науките, който изучава 
поведението и нагласите на 733 милионера и мултимилионера за книгата си „Така 
мислят милионерите“ показват, че причина номер едно хората да успяват в бизнеса 
си са интуитивните идеи [8, 16]. 

Американския социолог М. Рубенщайн разработва правила за вземане на реше-
ние. Едно от правилата му е свързано с интуицията:  

– Не пренебрегвайте чувствата си. Водещата роля на логическото мислене при 
анализирането на проблема не подлежи на съмнение, но не трябва да се подценява 
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значението на чувствата и интуицията. Става ясно, че при вземането на решения е 
невъзможно да се пренебрегне ролята на интуицията и чувствата. Много хора, които 
определят себе си като рационални и пресметливи не могат да обяснят защо са напра-
вили този или онзи избор и вземат много от решенията си интуитивно. Интуицията 
се свързва с жизнения опит и информацията.  

Специалистите съветват: Взимайки решение, винаги трябва да се вслушате в ин-
туицията си и да разберете своите чувства, които изпитвате в момента на взема-
не на решение. Ако вземате решение неохотно, с чувство на тежест и дискомфорт, 
най-вероятно то ще се окаже неудачно. Ако решението се взема лесно и с чувство 
на емоционален подем, вероятността решението да е правилно е голяма [3, 37-38].  

В редица ситуации от ежедневието си ние потискаме своите чувства и демонст-
рираме поведение, което се доближава до общоприетото или се счита за целесъобраз-
но [4, 34]. Това блокира интуицията и повлиява нейните „способности“. 

Друга оригинална методика за вземане на лични и делови решения е предложена 
от американският психолог Спенсър Джонсън. Той я нарича система за вземане на 
верни решения „да“ или „не“. Тази методика съдържа въпрос – доверявам ли се на 
интуицията си? Когато вземаме решение, е нужно не само да се вслушаме, но и да се 
доверяваме на интуицията си. Интуицията – това е подсъзнателно знание, основано 
на личен опит. Когато вземаме интуитивно решение, ние не можем да обосновем из-
бора си, а просто го усещаме като правилен за себе си. Интуицията включва не само 
чувствата, свързани с вътрешните ни нужди и възможния изход, но и чувствата по 
повод на това, по какъв начин вземаме решението.  

Специалистите съветват: За да използваме интуицията си, е важно да си зада-
дем въпросите: „Какво чувстваме във връзка със своето решение?; С какво чувство 
вземаме това решение?; Какво бихме решили, ако не се страхувахме?“ и т.н. 

Ако вземането на решение изисква вътрешни усилия и се съпровожда със страх 
или безпокойство, то вероятно засяга нашето вътрешно Аз, нарушава естествения 
„ред на нещата“ и от такова решение би трябвало да се откажем. Ако вземаме реше-
ние с ентусиазъм, леко и спокойно, вероятността то да е по-близко до истината е по-
голяма [3, 40-41].  

 

Интуитивните решения имат редица несъвършенства [2, 146]:  
-  те не са подготвени методично, а са импровизирани; 
-  те са твърде субективни, основават се на личния опит, на прозорливостта и та-

ланта на съответния ръководител, и на неговата логика и вътрешна убеденост; 
-  не са достатъчно мотивирани; 
-  разработват се въз основа на ограничена и често пъти непроверена информа-

ция; 
-  информацията, която се използва при вземането на интуитивните решения, ка-

сае минал период, а в управлението, колкото и да е полезен миналия опит, той 
не може да се приложи направо по отношение на бъдещето, тъй като управ-
ленските ситуации са неповторяеми и уникални сами по себе си; 

-  информацията на която се основават интуитивните решения постъпва от огра-
ничен брой източници, понякога – от един, което се отразява на нейната дос-
товерност; 

-  интуитивните решения обикновено не са съгласувани с други решения; 
-  те непосредствено предшестват процесите за които се отнасят, поради което 

се разработват в малък брой варианти, а това намалява вероятността да се из-
бере оптималния; 
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-  поради ограничеността на времето тези варианти обикновено не се експери-
ментират, а тяхната целесъобразност не се подлага на задълбочени анализи.  

По наше мнение експертната интуиция при вземане на управленски решения спо-
мага за преодоляването на някои психологически стереотипи [5, 96] в процеса на взе-
мане на решения от мениджърите, сред които са: защитно поведение; недоверие; до-
миниране на семейната роля; административни доминанти; приоритет на солидар-
ността над конкурентоспособността; „обикновен човек“; оценка на мотивацията 
за труд. 

 
Посочените стереотипи имат следните проявления: 
Защитно поведение.  
Възприемане на околните като неприятели. Конкуренцията – не като стимул за 

развитие, а като фактор за опасност. Информационна закритост във вътрешната и 
външната среда. Изопачаване (изкривяване) на информацията, която е предназначена 
за по-високите йерархични нива. Затруднени социални комуникации. Преобладаване 
на деструктивния фактор както в управлението, така и в отношенията между бизнеса 
и обществото. 

Недоверие.  
Възприемане на партньорите като потенциално недобросъвестни; подчинените 

като неспособни за адекватна оценка на ситуацията; взетите решения от висшето 
ръководство като заплаха. При компетентните специалисти съществува фактор на де-
мотивация.   

Доминиране на семейната роля.   
Смесване на социалната роля с приоритетите на семейната роля в процеса на взе-

мане на решение. Нерядко решенията, които взема мениджъра не са от позициите на 
длъжностно лице, а в съответствие с усвоените норми и традиции на семейните отно-
шения. Изпълнителите, в условията на действието на този фактор също се държат 
„подобаващо“. Този фактор затруднява управлението. 

Административни доминанти.  
Преобладаване на закритите решения с избягване на отговорността. Решенията, 

които се вземат се характеризират с поемане на отговорност, но с недоверие към спо-
собностите на подчинените. Този стереотип е фактор за демотивиране на персонала и 
възпрепятстване развитието на съвременните управленски процеси. 

Приоритет на солидарността над конкурентоспособността. 
Формиране на екипите не на принципа на професионализма и допълване на ком-

петентностите, а по принципа на междуличностните отношения. При разпределение-
то на трудовите задължения и оценката на труда преобладават чувствата на симпатии 
и отчитане на личните обстоятелства, а не имащите отношение към работата. Персо-
налът се чувства излишен и се снижава неговата трудова мотивация. Този стереотип 
е психологическо препятствие за икономическото развитие.  

„Обикновен човек“.  
Убеденост в това, че хората, заемащи по-високо положение в системата на со-

циалните и длъжностни отношения са задължени да решават проблемите на „обикно-
вените хора“ и те носят отговорност за случващото се. Освобождаване от вземане на 
решение и каквато и да е отговорност, склонност да се примиряват с нарушаване на 
закона и моралните норми от хората с по-висок статус. Този стереотип е препятствие 
за развитие на гражданското общество и участие в управлението. 
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Оценка на мотивацията на труда.  
Възприемане на работещия човек като мотивиран единствено от заплащането за 

своя труд. Възприемането на изпълнителите като хора, желаещи да си почиват и по-
лучават, а не да дават, работят и развиват. Факторът за демотивация на работниците 
се основава на неефективни правила и форми на поведение. 

Прибягването до интуитивни решения не е за предпочитане, но то би било оправ-
дано поне в два случая [2,147]: 

-  когато времето, с което разполага ръководителят е недостатъчно за проучване 
на цялата необходима информация (или такава липсва), а проблемът не търпи 
отлагане, т.е. по-добре да се вземе някакво, макар и не най-доброто решение, 
отколкото да не се прави нищо; 

-  когато се прецени, че възможните загуби са по-големи в сравнение с разходите 
за едно научно обосновано решение. 

 

Философската преценка на действителността ще затвърди ролята на експертната 
интуиция. Като императивно наложени константи се утвърждават следните [8, 230]:  

Времето на промяна показва, че повечето от нещата, в които вярваме няма да 
останат същите. Вече станахме свидетели на промяна на ценности;  

Революцията на интуицията ни дава умения за оцеляване в променящия се свят. 
Това са вълнуващи времена; 

Интуитивното познание ни води през всичко, което се разгръща пред нас; 
Интуицията може да ни помогне да вземем решения в един несигурен свят; 
Интуицията за бъдещето може да служи на много цели;  
Интуицията ни позволява да се обединим без страх, да виждаме интуитивно 

проблемите си от холистична гледна точка и да създаваме устойчиви решения;  
Интуицията ни насочва към жизненоважни решения в условията на криза. 
Вероятно не е далече времето, когато интуитивните решения могат да се окажат 

единствените възможни решения, които да ни насочват към различни състояния на 
осъзнатост и отговорност, което може да стане нашето схващане за реалност.  
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Резюме: Докладът е посветен на очертаващите се предизвикателства пред общи-
ните от българското Черноморие. Очертана е обща демографска ситуация. Целта 
на представянето е да се изведат възможностите за оценката и анализа на 
постигнатия регионален модел на функциониране. В изложението  се извеждат, 
както и дефицити, така и особености пред регионалното развитие на посочените 
общини. Направен е опит за извеждане на по-цялостна оценка на социално-икономи-
ческия и териториален потенциал на тези общини, в унисон на техните потребнос-
ти от инвестиции  и възможности за развитие регионалния бизнес и подобряване на 
човешкия капитал в тях. Предложени са  политики за регионално развитие, чрез 
които да се насърчи тяхното  регионално развитие, както и да се инициира дебат 
по проблемите  на публичното управление, стратегическото  развитие като инфра-
структурни мрежи и урбанизирани ареали в рамките на националното и европей-
ското икономическо пространство. 

Ключови думи: развитие, управление, общини, територия, икономика, регион, 
стратегия, система. 
 
Abstract: The report is dedicated to the emerging challenges facing the municipalities on 
the Bulgarian Black Sea coast. A general demographic situation is outlined. The purpose of 
the presentation is to derive the possibilities for the assessment and analysis of the achieved 
regional model of functioning. The exhibition presents both deficits and peculiarities of the 
regional development of these municipalities. An attempt has been made to derive a more 
comprehensive assessment of the socio-economic and territorial potential of these 
municipalities, in line with their investment needs and opportunities for regional business 
development and improvement of human capital in them. Regional development policies 
have been proposed to promote their regional development, as well as to initiate a debate 
on the issues of public administration, strategic development such as infrastructure 
networks and urban areas within the national and European economic space. 

Key words: development, management, municipalities, territory, economy, region, strategy, 
system. 
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Увод 
Проблемите на регионалното развитие в последните години създадоха условия в 

България да се говори за засилени регионални диспаритети, увеличаваща се бедност 
и фрапиращи се регионални различия. В тази последователност интерес за простран-
ственото развитие на националната ни територия представляват общините, който 
имат излаз на Черно море. Българското Черноморско крайбрежие започва от нос 
Картал при държавната граница с Румъния и завършва при устието на Резовска ре-
ка при границата с Турция. Дължината на крайбрежието е 354 км (200.167 километ-
ра по дъгата на земния сфероид), от които 200 км (120 мили) представляват плажна 
ивица, покрита с пясък. Физикогеографски, зоната обхваща крайбрежието, включи-
телно и част от шелфа и сушевата ивица, която има ширина от 10 до 40 - 50 км съот-
ветно в зоната на Балкана и на Странджа. В тази зона са структурирани 13 българ-
ски общини, които имат свои особености и специфика в социално-икономическото 
си развитие. Така тези общини в пространствено отношение са обекта и предмет на 
изследване на населението и селищата. Подобен фокус върху черноморските общини 
от регионална гледна точка ни дава възможност да видим доколко публичното управ-
ление и бизнеса оказва съществено значение за регионалното развитие на посочените 
общини. Фокусът на проблемите в тези територии има многоаспектен план, но като 
цяло извеждането на  функционалната особеност на селищната мрежа, нивото на бла-
гоустрояването, инвестициите, състоянието на местния бизнес и използването на ре-
гионалните предимства в значителна степен ще изведе тенденциите за регионалното 
развитие на черноморските общини. В общи линии черноморските общини имат 
своите особености и  социално-икономически и културни функции. По Българското 
черноморско крайбрежие се е формирала добре обособена стопанска зона, в която са 
развити земеделието, промишлеността, транспортът и туризмът. Продължават уси-
лията да се открият значителни находища на нефт и газ в българския шелф. Развити 
са риболовът и добивът на морска сол. Изградени са две големи пристанища и редица 
по-малки, които позволяват развитието на относително по-евтиния морски транс-
порт. Чрез тях осъществяваме значителна част от вноса и износа на страната. Клима-
тичните особености и широките пясъчни ивици са основата на морския ни туризъм. 
На тази база се изградиха редица курорти с национално и международно значение. 
Тази интензивна стопанска дейност се е отразила неблагоприятно върху природната 
среда. В районите на Варна, Девня и Бургас са силно замърсени въздушните басейни 
и водите на някои реки и езера, активизират се свлачищните процеси. Целият този 
пространствен контекст на черноморските общини ни насочва към модела на 
социално-икономическите ефекти и темповете им на регионално развитие. Този мо-
дел означава, че елементите на пространствената синергия (личностно развитие, кор-
поративна структура и бизнес среда) да се осъществяват на регионално и микро ниво. 
Още повече, че  между труд, земя и капитал е необходим качествен модел на взаимо-
действие, който ефективно да комбинира задвижващите сили (потребление, техноло-
гично разпространение и възможности за развитие) за постигане на крайното желано 
състояние (интелигентна специализация, среда за иновации и стандарт на живот) и 
реализиране на пространствена синергия. Как най-добре да се преодолеят неравенст-
вата между регионите също е обект на широк дебат, който е особено актуален и за 
нашето черноморско крайбрежие, където през последните години се динамизираха 
социално-икономическите процеси. В допълнение изследванията на териториалния 
капитал подчертават набора от активи, които може да има дадена територия. Те също 
така допринасят за текущата промяна в социално-икономическото развитие и най-
вече очертаващите се диспаритети в черноморските общини.  
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Карта № 1. Черноморските общини в България към 2020 година 
 

 
Източник: https://www.ubbsla.org/ 

 
Селищната мрежа по българското Черноморие 
От древността по Българското черноморско крайбрежие са се формирали редица 

селища, които в съвременни условия имат нов облик и функции. Най-големите градо-
ве по Черноморието са Варна и Бургас, които са съответно трети и четвърти по на-
селение в България. Останалите по-малки градове и населени места са градове като  
градовете като Поморие, Несебър, Балчик, Царево, Созопол, Свети Влас, При-
морско, Каварна, Шабла, Равда, Обзор, Бяла, Черноморец, Ахелой, Ахтопол, 
Кранево, Китен и селата като Българево, Шкорпиловци, Лозенец, Синеморец, 
Дуранкулак, Крапец, Варвара, Камен бряг, Резово, Тюленово и Емона. Важно е 
да се спомене, че освен посочените населени места непосредствено свързани с море-
то има и други населени места, които са част от черноморските общини, но не са част 
от крайбрежието. В обозначаване на пространствения ариалитет и развитие може да 
изведем, че основната урбанизационна ос в направлението „юг-север” е първоклас-
ния път І-9, с европейска категоризация Е-87 по крайбрежното направление: Румъния 
/ Дуранкулак – Шабла – Каварна – Балчик – Варна – Бургас – Малко Търново / 
Турция. Той в голяма степен определя и разположението на селищната мрежа, която 
започва от крайбрежната ивица и се простира до 30 километра навътре в континен-
талното пространство. Можем да подчертаем, че към 2021 година все още има проб-
леми по отношение на пространственото развитие на черноморските общини.  Това е 
резултата от слабото активизиране на свързаността и нивото на благоустройство на 
общинските села извън обсега на черноморското крайбрежие, като и очертаване на 
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възможни общи инициативи между тях. Балансираната пространствено функционал-
на структура изисква доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите 
мрежи и съоръжения на техническите инфраструктури в рамките на населените места 
и извън тях, насочени към тяхната по-добра свързаност и достъпност. Друг същест-
вен проблем е изменението във възрастовия състав на населението, което е от реша-
ващо значение за формирането на трудоспособен контингент. В резултат на ниската 
раждаемост, населението в под трудоспособна възраст заема най-малък дял в изслед-
ваните територии. Следващият проблем е и привличането на големи инвестиции по-
ради наложилия се модел на развитие на малки и средни предприятия в черноморски-
те общини, както и липсата на налагането на други отрасли извън туризма и земеде-
лието в местните икономики. На практика от ключово значение в черноморските 
общини се очертава решаването на проблемите с човешкия капитал. 

 

Демографско състояние и тенденции на Черноморските общини 
Съществена оценка върху развитието на черноморските общини  отражение оказ-

ва естественото и механично движение на населението. Няма да се спираме в детайли 
по отношение на раждаемост и смъртност, а ще разгледам общия брой на население-
то в периода от 2001 до 2020 година. В голяма степен основен фактор за регионалното 
развитие на черноморските общини е естественото възпроизводство на населението. Това 
е фактор за демографската жизненост на населените места и техният потенциал за 
развитие. Несъмнено за черноморските общини компонентите на естественото 
възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От р-
авнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, 
които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура – 
детски заведения, училища и др. На практика обаче общата картина на черноморските 
общини може да се даде чрез анализ на естественият прираст на населението, което е 
резултативна величина от раждаемостта, смъртността  и миграцията на населението. 

  

Таблица №1 Население и естествен прираст на Черноморските общини 
№ Черноморска 

Община  Население Естествен прираст 

  2001 2011 2020 2001-2020 г. 
1 Балчик  22354  20317 19 256 - 3098  
2 Каварна  16688  15358 13 773 -2915 
3 Шабла  6380  5069 4 337 -2043 
4 Варна  320464  343704 341 516 +21 052 
5 Аврен  8714  8574 9 819 -1105 
6 Долен Чифлик 20217  19360 18 433 -1784 
7 Бяла  3413  3242 3 402 -11 
8 Несебър  19113 22348 29 814 +10 701 
9 Поморие  27370 27658 27 791 +421 
10 Бургас  209417 212902 205 329 -4088 
11 Созопол  14 277 12610 13 859 -418 
12 Приморско  4079 6064 6 295 +2216 
13 Царево  10229 9291 8 988 -1241 
Общо  13 общини 682 115 706 497 702 612 +20 497  

Източник: НСИ  и авторови изчисления.  
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На практика през 2001 година черноморските общини имат 682 115  население, а 
през 2020 година то нараства на 702 612 души. На практика с изключение на общини-
те Варна, Несебър, Поморие и Приморско в другите общини се забелязва отрицате-
лен естествен прираст. Лоша демографско прогноза е видима и за община Бургас, 
която губи близо 4088 души за 20 години. Можем да обобщим, че е налице тенденция 
на постепенно застаряване на населението на общината, особено на селското населе-
ние, изразяващо се в намаляване на относителния дял на населението под трудоспо-
собна за сметка на нарастване дела на населението над трудоспособна възраст. Сред-
носрочната и дългосрочна проекция на тази тенденция води до бъдещото намаляване 
броя на населението във фертилна възраст и до ограничаване на възможностите за ес-
тественото му възпроизводство. Показателите за механичния прираст на населението 
показват запазване на тенденцията за увеличаване на външните миграции, както и за-
селване на ново население в крайбрежните населени места, но и сезонен характер на 
икономика и висок процент на безработица. Сериозен демографски проблем със со-
циални измерения е този за намаляване на контингентите от деца в предучилищна и в 
училищна възраст. Същият засяга особено селата, в които все още функционират дет-
ски заведения и общообразователни училища. При запазване и евентуалното засилва-
не на тази негативна демографска тенденция през следващите години в черноморски-
те общини може да се наложи реализацията на мерки за по-нататъшно преструктури-
ране на училищната мрежа. Неблагоприятните процеси на обезлюдяване, застарява-
не, стеснена репродуктивна нагласа и нестабилна социална сигурност на население-
то, съпътстват развитието на голяма част от териториалните единици в страната. Осо-
бено тревожно e, че успоредната проява на тези негативни процеси ще окаже цялос-
тен неблагоприятен ефект върху демографското развитие на голяма част от терито-
риалните единици.  В допълнение интерес представлява и структурата на население-
то по етнически признак. Това са данни, които нямат пълна представителност, пора-
ди факта, че са събирани от различни източници, но очакванията за населението да 
бъде около и тези показатели. По експертна оценка процента на  населението с бъл-
гарско самосъзнание е от порядъка на  70,4 % , 19,6 %  е приблизителния брой от тур-
ско етническо население, 5,9 % е ромското население, а близо  4,1%  е друго насе-
ление. Друг важен проблем в черноморските общини е  системата на образованието, 
която не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и 
регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на 
икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от специализирани професионал-
ни гимназии да бъде оптимизирана, за да се синхронизират резултатите от нейната 
дейност с очакванията на бизнеса. С цел повишаване на добавената стойност и кон-
курентоспособността на регионалното производство следва да бъде засилено разви-
тието на приложните изследвания и иновативните технологии.  

 
Регионално икономическо развитие на черноморските общини 
На практика за всичките общини акваторията на морето и бреговата ивица пред-

лагат много добри възможности за развитие на туристическия потенциал. Редуват се 
скални участъци и пясъчни плажове. Минералните извори, притежават много добри 
лечебни качества. Богати са горските масиви и горските паркове. Антропогенните ус-
ловия и ресурси за развитието на рекреацията и туризма включват съвременната кул-
тура и културното наследство, недвижими културни ценности. Към благоприятните 
туристически условия и възможности следва да се посочат добрите транспортни 
връзки, осигурени чрез близостта на двете пристанища – Варна и Бургас, междуна-
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родното летище „Варна” и „Бургас”, транснационалните транспортни коридори. По-
тенциал има и за развитие на летищата при Балчик и Приморско, също така може да 
се работи по реновиране на пристанищата при Каварна, Кранево, Обзор, Поморие, 
Китен, Царево и Ахтопол. На първо място е необходимо да се създадат трайни усло-
вия за подкрепата за икономически сектори, различни от туризма, и традиционни за 
черноморските общини. В значителна степен развитието на земеделието изостава, 
както и рибовъдството и местната икономическа активност в другите отрасли извън 
туризма и търговията. В голяма степен е необходимо да се създадат четири регионал-
ни икономически ядра. Първото е в направлението Каварна-Балчик, второто е Варна-
Бяла,  третото Бургас-Несебър и четвъртото е Созопол-Приморско-Царево с цел да се 
създаде на регионално ниво устойчиви общински икономики. Това ще намали натис-
ка върху ресурсите, произхождащ от туристическия сектор, като същевременно ще 
даде възможност за допълнително генериране на доходи от тях по подходящ за съх-
ранението им начин. При неблагоприятно развитие на туризма в национален и меж-
дународен план местните икономики ще има възможност да пренасочи ресурсите 
към другите сектори, което ще позволи по-безболезнено преодоляване на възможни 
кризисни ситуации. Като възможности за разнообразяване се разглежда развитието 
на селското стопанство по посока екологично земеделие и селски туризъм, създава-
нето на работни места, свързани с управлението на околната среда и развитие на еко-
логичен туризъм, както и развитието на производства, свързани с преработка на еко-
логичната селско стопанска продукция и други „чисти” производства. Това ще окаже 
положително влияние и върху  бизнеса в страната и респективно в развитието на чер-
номорските общини. Основен проблем пред тях си остава и регионалната свързаност 
и влошаване на нивото на благоустройство. Още повече, че в тази група от общини 
съществена е ролята на малките предприятия. Те имат основно значение в икономи-
ката на черноморските общини, което се обосновава от факта, че близо 85 % от ре-
гистрираните предприятия са с по-малко от 10 заети лица. Това показва, че е време 
тези общини да търсят стратегически инвеститори, които да създадат по-мащабни 
производства и разкрият потенциала населението в тези общини. Разбира се стреме-
жът към редуциране на различията между общините е част от регионалната политика 
на България. Макар, че изравняване на икономическото развитие е малко непости-
жим резултат в обозримо бъдеще. Различията ще се запазят. Но това не е фатално, 
ако се съпровождат с общо повишено икономическо развитие във всяка една община 
и се привличат поне инвеститори от среден клас. Същевременно местните икономика 
трябва да работят за създаването на клъстери между общините и вътре в тях за нала-
гане на най-изявените и характерни за подрегионите в българското Черноморие. 
Приобщаването на малките общини в рамките на една обща регионална икономика и 
изграждането на клъстери е гаранция за разширяване на агломерационните процеси и 
привличане на нови инвеститори. На практика ограничението на инвестициите в чер-
номорските общини води до ограничаване на възможностите за постигане на иконо-
мически растеж и създава бариери пред развитието на иновационния потенциал на 
предприятията и постигането на интензивен растеж. Това води до влошаване на ре-
гионалното икономическо състояние на по-малките общини, които губят младото си 
население и предприемчивите части от обществото. От друга страна, експлоатацията 
на морално остаряло и амортизирано оборудване сериозно влошава ефикасността и 
ефективността на производството спрямо влаганите производствени ресурси – суро-
вини, материали, горива, енергия и труд за единица продукция и се отразява негатив-
но върху конкурентоспособността на предприятията. Това води до закриване на реди-
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ца производства с традиция в повечето черноморски общини. В резултата на което се 
констатира в черноморските общини недостатъчна предприемаческа активност и 
секторна структура на икономиката, която значително се различава от тази в страни-
те от ЕС. Традиционно, банките рядко предоставят ресурс в черноморските общини 
за стартиращи предприятия. Така необходимостта от продължаване на финансовите 
инструменти в черноморските общини е належаща, на база и опита по инициативата 
JEREMIE. По анализ на експертна оценка близо 6% от малките и средни предприятия 
(между 1 200 и 1 500 на брой) имат годишен ръст на оборота над 20% и постоянно 
търсят възможности за финансиране на разширяването на дейността си. Те създават 
между 35% и 40% от добавената стойност, генерирана от малките и средни предприя-
тия в черноморските общини. Очевидна е нуждата от специално моделирани финан-
сови инструменти за подпомагане на регионалния бизнес.  

 
Развитие на транспортната инфраструктура на черноморските общини  
В значителна степен насърчаване на регионалното развитие на черноморските 

общини зависи от изграждане и обновяване на инфраструктурата. Трябва да се има 
предвид, че тенденциите на застояване и урбанизиране на черноморското крайбре-
жие поражда необходимостта от нов стратегически поглед върху развитието на ре-
гионалната инфраструктура. Несъмнено важна е ВиК инфраструктурата, електропре-
носната система, газоснабдяване, но от фундаментално значение на този етап създа-
ване на условия за ефективна транспортна достъпност в черноморските общини. В 
допълнение черноморското крайбрежие на север граничи с Румъния, а на юг с 
Турция, което обуславя и формирането на транспортна ос в направлението север-юг 
със съответните разклонения при Балчик към Добрич, при Варна към Шумен, при 
Бургас към Стара Загора и при Приморско към Ямбол. В тази посока важно значение 
има път І-9 граница Румъния- Дуранкулак-Шабла-Каварна-Балчик-Варна, с Евро-
пейска категоризация Е-87, който в перспектива трябва да се изгради като автома-
гистрала „Добруджа“. По този начин по естествен път, ще се доизгради коридор № 8 
в направлението Варна-Констанца.  Целта на този път е да  преминава периферно, об-
служвайки  общините по Черноморското крайбрежие като ги свързва бързо с регио-
налните центрове Варна и Добрич. На този етап може да се констатира, че в направ-
лението Варна-Дуранкулак е доста ограничено развитието на регионалната и общин-
ска пътни мрежи, което затруднява комуникациите между малките и средни градове 
и селата извън обхвата на първокласните пътища. Развитие на агломерационни про-
цеси се проявява в обхвата на община Варна и в съседните общини Аксаково, 
Белослав и Девня. Основните оси на урбанизация се развиват по направлението 
изток-запад в резултат на индустриалното развитие и по направлението север-юг по 
морския бряг в резултат на туристическото развитие. През последните години на пре-
ден план излиза и необходимостта от изграждането на Автомагистрала „Черно море“, 
която ще осигури надеждна и бърза връзка не само между Бургас и Варна, но и ще 
създаде потенциал за регионалното развитие на населените места между двата облас-
ти центъра. На юг от Варна интерес може да предизвика изграждането агломерация  
между Бяла и Обзор по отношение на структурнофункционалните системи от сфери-
те на труда и отдиха. Град Бяла е общински център, докато Обзор е периферен град, 
но след проведения референдум има всичките основания да стане самостоятелен об-
щински център. Важен момент е и модернизацията на настоящият път в направление-
то гр. Обзор- к.к. Слънчев бряг, който трябва да бъде модернизиран и подобрен като 
параметри и габарити. От друга страна може да се работи и върху реновирането и по-
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добряване на пропускливостта на „Дюлинския проход“.  Макар, че с изграждането на 
АМ „Черно море“, ще се решат редица трудности и проблеми свързани с транс-
портната достъпност между Варна и Бургас. В тази посока в общините Несебър и 
Поморие държавата успя да изгради обходни първокласни пътища, които облекчават 
трафика и дават възможност за регионалното развитие на тези две общини. От Друга 
страна подходите към град Бургас също са предизвикателство за транспортната ин-
фраструктура. Най-вече от евентуалната бъдеща роля на град Бургас като естествен 
геоикономически център в южната част на Черноморието.  На юг от Бургас трябва да 
се работи по подобряване на транспортната достъпност по две направление, първото 
е продължаване на скоростния път в направлението Бургас-Созопол към Приморско-
Китен-Царево-Ахтопол, а второто е Меден Рудник-Маринка-Малко Търново, където 
все по-голяма необходимост има от изграждането на скоростен път и дори автома-
гистрала „Странджа“, която да има нужната пропускливост.  Чрез подобряване на 
транспортната достъпност, ще се създадат условия за привличане на инвестиции в 
общините на българското Черноморие. Те разбира се трябва да функция на туристи-
чески потенциал на крайбрежието, но и като зона за активна икономическа дейност в 
зоната на гравитация на двата големи града Варна и Бургас.  

 
Тенденции в развитие на черноморските общини  
През последните 20 години черноморските общини изведоха на преден план ту-

ристическия си потенциал. Разбира се това не е достатъчно да постигнат устойчива 
рамка на социално-икономическото си развитие. Освен развитие на комплексен ту-
ристически продукт общините трябва да работят за създаване на собствен регионален 
икономически профил, който да насърчава регионалното развитие и да привлича мла-
до население в тях. Важно значение може да има и активизиране на трансграничното 
сътрудничество с Румъния и Турция, чрез развитие на морския транспорт в рамките 
на Черноморието. В допълнение благоприятното географско положение може да спо-
могне в черноморските общини да се даде тласък на Развитие на биологично земеде-
лие по европейски стандарти, което ще стимулира развитието на хранителната про-
мишленост. Това ще позволи допълнително да се развие  необходимостта от регио-
нална свързаност и насърчаване на процесите на производство-складиране, борсова 
търговия и износ. Все още за повечето общини има изоставане в процесите на кон-
вергенция и най-вече с необходимостта от повишаване атрактивността на областта 
чрез инвестиции в областта на високите технологии. Повишаване конкурентоспособ-
ността на малките и средни предприятия може да стане чрез насърчаване на местни 
производства, които да са свързани с отделните общини и техните природни специ-
фики и особености. Развитието на малки технологични производства в малки и сред-
ни предприятия от 20 до 50 души със сигурност ще насърчи  местната икономическа 
активност. Важен стимул за местното развитие в по-малките общини е  въвеждане на 
схема за субсидиране на органично земеделие, насърчаване засаждането на трайни 
насаждения  (лозя, овощни дървета, етерични култури). Също в тази посока е необхо-
димо реализация на проекти за оползотворяване на отпадната биомаса от селското и 
от горското стопанство в Черноморските общини за енергийни нужди и производство 
на органични торове. Също така приоритетно изграждане на канализация в край-
брежните вилни зони на общините е важна задача за регионалното развитие на чер-
номорските общини. Не на последно място и въвеждане на регионална марка „Черно 
море“ за органични храни и напитки, произведени в Черноморски общини, или за 
улов от устойчив риболов и аквакултури. Можем да обобщим, че промените, извърш-
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вани в териториалните устройствени планове са в посока увеличаване на териториите 
на населените места за сметка основно на земеделските територии. Прекомерното 
урбанизиране, обаче, може да има силен негативен ефект върху привлекателността на 
общината като място за туризъм. Застрояването през последните няколко години на 
курортните комплекси и малките градски центрове по крайбрежието се отчита като 
грешка, поради унищожаване на природните ресурси. С тава нараства вероятността за 
отдръпване на туристите и намаляване на рентабилността на направените инвестиции. 

 
Заключение  
Несъмнено черноморските общини са съществена част от националното ни 

пространство. В условията на европейска интеграция и засилване на полицентризма 
и партньорството между селските и градски райони, промотиране на клъстери от кон-
курентоспособни и иновативни дейности, би трябвало да доведе до положителни ре-
зултати. В общоевропейското пространство се отбелязват положителни тенденции 
най-вече свързани с укрепване на трансевропейските мрежи, популяризиране на 
транс-европейското управление на риска, засилване на транс-европейските екологич-
ни структури и опазване на културните ресурси. За съжаление голямата миграционна 
вълна в направлението „юг-север“, появата на пандемията от коронавирус, както и 
влошената демографска структура на Европа се отразяват и върху българското прост-
ранствено развитие. В по-конкретен план през последните години в нашата страна се 
засилиха регионалните дисбаланси и геоикономическите разломи между отделните 
локални пространства. Съществуващите проблеми и противоречия в  отделните тери-
тории като черноморските общини, които са обект на регионалното развитие видимо 
се засилиха. През последните години  решението на местните проблеми все по-често 
е в ръцете на бизнеса, публичния сектор и местното население. На практика обаче се 
забелязва липса на координация, влошена административна среда и намален темп на 
бизнес развитие в повечето черноморски общини. Това налага фокуса отново да се 
съсредоточи върху регионалното развитие. За съжаление в този  преломен етап на 
развитие, в който постепенно се преодолява описателността и се засилва приложния 
характер регионалното развитие няма онези финансови и организационни възмож-
ности да наложи необратима модернизация на черноморските общини. Така и в нас-
тоящето изложение регионалното развитие на черноморските общини е важен ребус 
за българското управление и резултата от натрупаният управленски потенциал. През 
последните години българското Черноморие вместо да се развива изпадна в застой. 
На тази основа е необходимо е допълнително фокусиране на стратегическата рамка 
по отношение смекчаване на вътрешно областните различия и периферността на чер-
номорските общини. Съществена задача за всички общини е ребрандиране на нацио-
налната реклама за морския туризъм: „Черно море – природа и наследство“. Необхо-
димо е  стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването 
на адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните ус-
ловия, ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално 
сътрудничество. Необходимо е да се преодолее нарушеното природното равновесие, 
свързано с изчерпване на природния туристически потенциал, неразумно инвести-
ционно поведение и превръщане на крайбрежието в непрекъсната урбанизирана иви-
ца, която ще доведе до отлив на туристи. В черноморските общини трябва да работят 
за  ново по-ефективно зониране на Черноморското крайбрежие, отразено в регистри 
и карти, нови режими на ползване в отделните зони. Предприемане на мерки за из-
граждане на йерархия на стратегическите цели и документи за Черноморското край-
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брежие. Създаване на нов и с европейско значение парк „Черноморско крайбрежие“ . 
В резултат на което да се въведе  научно обоснована и стриктно спазвана плътност на 
застрояване в крайбрежната зона. Насърчаването на ниското застрояване (до 10 м.) 
при строеж на нови жилища или туристически обекти в крайбрежната зона. Не на 
последно място изготвяне на комплексна експертиза при разрешение за смяна пред-
назначението на ползване на земеделски земи или гори. Несъмнено черноморските 
общини имат своето настояще, но и трябва да имат своето бъдеще.  Развитието на ту-
ризма изисква съответното развитие и на материалната база, основно средства за под-
слон и заведения за хранене и развлечения. Запазването на природните ресурси може 
да се окаже силно конкурентно предимство, предвид екстензивното им използване в 
други части на черноморското крайбрежие. Интензивното развитие на територията и 
природните ресурси изисква значителни усилия от страна на цялата местна общност 
за постигане на разумен баланс на интересите на всички заинтересовани страни. Сил-
ното доминиране на туризма, обаче, създава съществени рискове за икономиката на 
черноморските общини. Тенденциите показват, че в кратко и средносрочен план не 
може да се очаква развитие на пълноценен целогодишен туризъм. Това означава, че 
ефекта от развитието на туризма ще продължи да е със силно изразен сезонен харак-
тер, което ще се отрази и на съпътстващите дейности и услуги, на заетостта и дохо-
дите на населението. Така, че регионалното развитие на черноморските общини 
минава през промяна в техните приоритети и търсене на интегрирано управление на 
общините, съчетаващи публични интереси и развитието на местния бизнес в природ-
но съобразна среда. 
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Abstract: Non-GAAP performance measures, also referred to as alternative performance 
measures (APMs), are company’s financial metrics that fall outside the scope of the 
applicable financial reporting framework and are considered an efficient tool for 
communication with the stakeholders. As the novel coronavirus tend to impact significantly 
companies’ financial position, performance and cash flows, a recent discussion was 
initiated about the relevance of adjusting the existing APMs and introducing new APMs. In 
light of the ongoing pandemic, this paper is aiming to focus attention of practitioners and 
academics on the use of APMs in the Covid-19 environment. Their relevance and reliability 
are discussed through the lens of the guidance, issued by the International Organization of 
Securities and Commissions, the European Securities and Markets Authority and the SIX 
Swiss Exchange.  
 

Key words: alternative performance measures, Covid-19, adjustments, relevance and 
reliability. 

 
 

Setting the scene  
 

In 2015 the European Securities and Markets Authority (ESMA) published guidelines 
on alternative performance measures (APMs), addressed to issuers of securities traded on a 
regulated market as well as to persons responsible for publishing regulated information 
such as management reports disclosed to the market in accordance with Transparency 
Directive (Directive 2004/109/EC) and prospectuses under Prospectus Directive (Directive 
2003/71/EC) [1], [2]. In the context of those guidelines, the APSs are considered financial 
metric of company’s financial performance, financial position or cash flows that might be 
historical or future oriented and fall outside the scope of the applicable financial reporting 
framework such as earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation 
(EBITDA), net debt, cash earnings, etc. APMs might be presented in a variety of 
documents issued by a company as press releases, periodic reports such as Management’s 
Discussion and Analysis, specific reports and disclosures provided to securities regulators 
and stock exchanges, etc. [3]. Usually the non-GAAP performance measures are derived 
from the financial statements by adding or subtracting amounts from the presented figures. 
For instance, in case of applying International Financial Reporting Standards (IFRSs), the 
adjustments are made to the line items of the statement of profit or loss and other 
comprehensive income, the statement of financial position or the statement of cash flows [4]. 

The use of APMs is recently reconsidered in light of the pandemic outbreak and the 
heightened uncertainty. Many businesses have been significantly impacted and the 
consequences of Covid-19 might comprise of operational shutdowns, reduced demand of 
products/services, higher levels of indebtedness, reduced access to additional financing, etc. 
that deteriorate entity’s operating results and financial position [5]. As the novel 
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coronavirus tend to affect significantly companies’ financial position, performance and cash 
flows, a recent discussion was initiated about the relevance of adjusting some non-GAAP 
financial metrics. They are considered an efficient tool for communication with the 
stakeholders especially in Covid-19 environment as they might provide useful information 
for supporting their decision-making process. In particular, some companies attempt to 
extract losses from their performance measures that were incurred due to the pandemic and 
the forced lockdowns.  

As a response, in a span of a year, regulators issued a variety of guidelines and rules on 
the use of APMs in light of the current uncertainty resulting from the Covid-19 pandemic. 
In April 2020, ESMA published a special document comprising questions and answers on 
some recently raised issues related to APMs, including their application in the context of 
Covid-19. Further, in May 2020, the International Organization of Securities and 
Commissions (IOSCO) issued its Statement on Importance of Disclosure about Covid-19, 
followed by the Canadian Securities Administrators (the Canadian regulator) and the 
Financial Reporting Council of the United Kingdom [6]. The SIX Swiss Exchange (SIX) 
issued a special Directive on the use of APMs, in force from 2 January, 2020.  

 
Aim of the paper  
 

In light of the ongoing pandemic, this paper is aiming to gain discussions and shed 
light on the use of APMs in the Covid-19 environment. Their relevance and reliability are 
discussed through the lens of the applicable requirements, including IOSCO’s statements 
and ESMA’s guidelines. Furthermore, the research focuses on the recommended additional 
disclosures for companies to reflect how the pandemic outbreak has impacted their 
operations and financial performance as in the times of heightened uncertainty more 
complexities are added to the financial statements for reporting the impact of Covid-19. 
Some recent publications are reviewed for the purpose of assessing the relevance of 
adjusting the non-GAAP performance measures to reflect the novel coronavirus 
implications on businesses.  

 
Alternative performance measures – a regulation overview 

ESMA’s guidelines 
We will start our regulation overview with ESMA’s Guidelines on APMs issued in 

2015 and later complemented by the Q&A document, published in 2020. A brief summary 
of the initial guidelines is provided in table 1. 

 
Table 1. Summary of ESMA’s guidelines on APMs  

 
Guidelines of ESMA/2015/1415en 

 

Disclosure principles – the following information should be provided: 
• APMs, their components and the adopted basis of calculation  
• Details of any material hypothesis or assumptions used  
• Whether the APMs or any of its components relate to the (expected) performance of the 
past or future reporting period 
Presentation 
• Definitions of all APMs used must be disclosed in a clear and readable way 
• Misleading messages to users must be avoided through meaningful labeling of APMs 

reflecting their content and basis of calculation 
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Reconciliations 
• A reconciliation of the APM to the most directly reconcilable line item, subtotal or total 

presented in the financial statements of the corresponding period should be disclosed 
• The most directly reconcilable line item, subtotal or total presented in the financial 

statements relevant for that specific APM should be provided 
Explanation on the use of APMs 
The use of APMs should be explained to allow users to understand their relevance and 
reliability 
Prominence and presentation of APMs 
• APMs should not be displayed with more prominence, emphasis or authority than 

measures directly stemming from financial statements 
Comparatives 
• APMs should be accompanied by comparatives for the corresponding previous periods 
• In situations where APMs relate to forecasts or estimations, the comparatives should be 

in relation to the last historical information available 
• Reconciliations for all comparatives should be presented 
Consistency 
• The definition and calculation of an APM should be consistent over time 
• In case an APM is no longer presented, the reason for considering that this APM no 

longer provides relevant information should be explained 
 

Source: [4], pp. 7-10. 
 

Guidelines related to consistency issue are very important in light of the Covid-19 
pandemic due to the recent discussions about the possibilities for adjustments of existing 
APMs and the challenges of their modification. Redefinition of an APM is considered an 
exception and in such a case the issuer or the person responsible for the prospectus should 
explain the changes as well as the reason why they provide more reliable and relevant 
information on the financial performance. Moreover, comparative figures should be 
restated and provided to users. 

In the Q&A based guideline of ESMA, issued in 2020, the question of how an issuer 
should present the impact of Covid-19 to agree with the 2015 initial document was 
discussed. The European regulator refers to the required consistency of APMs over time 
and recommends issuers to improve their disclosures and explain the impacts of the 
pandemic by including narrative information in the communication documents instead of 
making adjustments to APMs or using new APMs with the purpose of depicting Covid-19 
implications. Such explanations may include narrative information on how Covid-19 
impacted or is expected to impact their operations and performance. They might also reveal 
details on how the novel coronavirus has affected the components of APMs as well as the 
embedded assumptions and estimates used in the calculations of the non-GAAP 
performance measures such as impairment losses and grants received [7]. 

 

IOSCO Statement on Non-GAAP Financial Measures 
In June 2016, IOSCO published its final Statement on Non-GAAP Financial Measures 

to assist issuers in providing clear and useful disclosure for investors and other users of 
non-GAAP financial metrics. It should be considered as a frame of reference for the 
disclosure of non-GAAP performance measures that might contribute to the reliability and 
comparability over time of APMs and reduce the potential for misleading disclosure [3]. 
The Statement is consistent with ESMA’s guidelines from 2015. 
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SIX Directive on the use of APMs 
The Directive on the use of APMs (DAPM) was issued by the SIX Swiss Exchange in 

June 2019 and is in force for financial years beginning on or after 1 January 2020. It applies 
to all issuers that are on SIX Swiss Exchange Ltd despite the location of their registered 
offices. In particular, DAPM regulates the information, disclosed by issuers for the purpose 
of maintaining listing, and which contains APMs such as annual reports, management 
commentary and press releases relating to the periodic financial reporting. [8] 

The comparative analyses between ESMA’s guidelines from 2015, IOSCO’s Statement 
from 2016 and DAPM shows a similar definition of APMs and consistency regarding 
issues related to presentation, reconciliation, consistency, labeling and accompanying 
explanations. 

 

IFRSs – IAS 1 Presentation of financial statements 
IFRSs provide some guidance on the use of APMs although they are not specifically 

defined. According to paragraphs 85 and 85A of IAS 1, an entity shall present additional 
headings and subtotals in the statement of profit or loss and other comprehensive income 
when such presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial 
performance. These amounts should be comprised of line items made up of amounts 
recognised and measured in accordance with IFRSs. They should be presented and labelled 
in a clear and understandable manner and be consistent from period to period. Furthermore, 
it is required these headings and subtotals to be displayed with no more prominence than 
the required ones under IFRSs. [9] 

 
The alternative performance measures and Covid-19 
 

APMs are usually used to show an operating result that is free of infrequent and non-
recurring events and transactions, as the operating result reported under the applicable 
financial reporting framework is crucial for the companies in their communication with the 
existing and potential shareholders. The latter make their investment decisions based on 
company’s financial statements that are past oriented and other published information. 
Examples of APMs, provided in [8] and [10], include: operating earnings, cash earnings, 
earnings before non-recurring expenses, EBITDA, net debt, organic growth or similar terms 
designating adjustments to line items of statement of profit or loss and other comprehensive 
income, statement of financial position or statement of cash flows. Physical measures such 
as number of tones or non-financial performance measures as well performance measures 
defined in other regulations applicable to issuers (e.g. solvency) are excluded from APMs. 
Adjustments of EBIT/EBITDA for restructuring expenses or for acquisition related 
expenses are also considered non-GAAP financial metrics [11]. According to [8], financial 
ratios that are calculated using figures directly stemming from the financial statements such 
as IFRSs figures are also treated as APMs unless they are disclosed in accordance with 
applicable legislation, other than the applicable financial reporting framework. 

The pandemic outbreak is a unique and definitely infrequent event as the last similar 
event was the outbreak of the Spanish Flue in 1918. Existing and potential investors should 
have a profound understanding on how the pandemic impacted the business and what are 
the current and potential financial implications. For instance, they might need additional 
information on how Covid-19 has affected company’s financial performance to understand 
the current and past financial results and forecast the future returns in the evolving 
uncertainty [11]. Transparency and reliability have never been such important than in the 
Covid-19 environment [12]. For example, some companies introduced EBITDAC (earnings 
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before interest, taxes, depreciation, amortization and coronavirus) as a modification of 
EBITDA with a quantifiable adjustment, reflecting the Covid-19 implications [13]. 

In this context, a recent discussion has been initiated on the relevance of adjusting the 
existing APMs or introducing new ones that exclude the effects on company’s financial 
results caused by the novel coronavirus disease. Many companies consider it as an 
opportunity for helping users of financial information to form an opinion about future 
results. In fact, the use of APMs is increasing as many companies see them as an important 
opportunity for communication with the stakeholders. When used appropriately, APMs 
might efficiently and effectively explain the pandemic effects on the reporting entity. 
Furthermore, company’s management might use them to monitor the full impact of Covid-
19 on every aspect of entity’s activity. However, despite the usefulness of APMs, they 
might be transformed into a manipulation tool when masking the underlying performance 
of the company and misleading the users of financial information. That is way, regulators 
approach this hot issue with great caution and increase their focus on the use of the non-
GAAP performance measures in the Covid-19 environment. Moreover, some of them 
published documents, reminding the requirements and guidelines already in force [6]. 

 
Extended disclosures – the recommended alternative 
Grant Thornton provides a summary of some best practices for the use of APMs in 

times of pandemic that are in line with ESMA’s guidelines. Companies might use APMs in 
different ways to reflect and communicate the impact of the coronavirus disease with users. 
One alternative is to add extra line items in their financial statements. A second option is to 
expand the provided disclosures in the notes. However, it is difficult and sometimes even 
impossible to isolate the Covid-19 impacts on the company’s financial results and that is 
required for a consistent presentation through adjusting the existing APMs by eliminating 
the effects of the pandemic outbreak [11]. One of the implications are the additional costs 
of the entity incurred as a result of Covid-19, referred to as incremental costs in the relevant 
literature. However, the assessment of those costs requires significant judgements due to 
the complexity of separating them from other costs. At least, their identification implies 
disclosure of the criteria used. In addition, for avoiding ambiguity incremental costs need to 
be described clearly and precisely. They might be divided into two categories – costs that 
could be separable and costs that are unlikely to be separable. Examples that fall into the 
first category are: the additional cleaning costs, fees for termination of contracts, expenses 
for personal protection of employees, bonus payments to employees working at increased 
risk due to Covid-19. The second category might encompass: utility costs, insurance paid, 
increased costs for IT facilities because of the employees’ remote work, excess capacity 
costs, etc. [6, p. 10]. Other incurred costs associated with the pandemic outbreak could be 
unrecoverable. The second alternative for companies operating in the Covid-19 
environment is to expand disclosures in their financial statements. It is advisable to provide 
a detailed analysis of the coronavirus impact and present it as a separate note. The affected 
reporting periods should be also disclosed accompanied by relevant and reliable analysis. 

In May 2020, IOSCO’s published its statement on the importance of disclosure about 
Covid-19 that are consistent with ESMA’s guidelines. In light of the pandemic, the 
securities regulator highlights the importance of transparent and complete disclosures that 
need to explain: 

•  how the pandemic affected and is expected to affect entity’s financial position, 
performance and cash flows 
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•  how the entity’s strategy and targets have been adjusted to address the impact of the 
novel coronavirus 

• measures taken for mitigating the effects of the pandemic outbreak. 
 

The challenging issues may differ from one user to another due to industry of 
operations and other factors but there are few common arears that require significant 
judgements and estimates and thus need greater transparency in disclosures such as the 
going concern assessment [14], subsequent events, impairments of assets, including 
goodwill and financial assets, fair value measurements, etc. Presentation of forward looking 
information is encouraged as being relevant for projecting future cash flows in an 
environment of heighted uncertainty. 

In regard of APMs, IOSCO states that their use should not be misleading. The non-
GAAP financial measures need to be reliable and informative and users should apply them 
to supplement rather than to obscure the provided financial information that is in 
accordance with the applicable financial reporting framework. The document raises several 
important issues, including the recurring nature of some Covid-19 effects, the possibility 
for impairment indicators to exist prior to the pandemic outbreak and the inappropriateness 
of the use of hypothetical sales and/or profit measures. [15]  

 
Conclusion 
 

Companies should be aware that currently regulatory bodies are more focused on 
APMs. The non-GAAP performance measures are powerful tool for communication with 
the stakeholders as they might be used by the management to reflect the impact of Covid-
19 pandemic as well as to express its strategy for operating in a challenging economic 
environment and mitigating the risks associated with the novel coronavirus induced 
disruption [16]. Instead of adjusting existing APMs or introducing new APMs, entities are 
encouraged to expand their disclosures and include narrative information to explain the 
Covid-19 impact on their financial position, performance and cash flows in the current and 
future periods [17]. As the guidelines on the use of non-GAAP performance measures vary 
among jurisdictions around the world, entities should follow guidance of the regulators in 
the jurisdiction to which they are primarily obligated to submit financial information. 
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Абстракт: В доклада са обхванати въпроси от стратегическите принципи на 
управление на Окръжен съд – Бургас в периода 2020 - 2021 година. Успешната кому-
никация с целевите публики и публичните политики на съдебната институция. 
Проучени са възможностите за медийно участие при създаване на институционален 
„имидж“ и „бранд“, управлението на репутацията и кризисните заплахи на кому-
никацията със съдебната аудитория в изследвания период. Стратегическото плани-
ране и управление като основа на публичния образ на съда. 

Ключови думи: Стратегическо управление, имидж, бранд, комуникация. 
 

Abstract: The report covers issues of the strategic principles of management of the District 
Court - Burgas in the period 2020 - 2021. Successful communication with the target 
audiences and public policies of the judicial institution. The possibilities for media 
participation in creating an institutional „image“ and „brand“ have been studied, the 
management of the reputation and the crisis threats of the communication with the court 
audience in the studied period. Strategic planning and management as a basis for the 
public image of the court. 

Key words: Strategic management, image, brand, communication. 
 

 
В изследвания период, 2020 - 2021 г., глобалният свят бе поставен  и продължава 

да бъде в безпрецедентна ситуация, продиктувана от настъпването на COVID-19 и 
последвалите епидемични обстановки. България като страна също трябваше да се 
справи с усложнената ситуация, което неминуемо оказа влияние върху работата на 
съдебната власт и необходимостта от прилагането на гъвкаво стратегическо управле-
ние на съдебните институции. Настоящият доклад проучва методите за управление на 
изградените институционален „имидж” и „бранд” на Окръжен съд – Бургас, възник-
налите кризисни заплахи при комуникацията със съдебната аудитория през 2020 - 
2021 г., породени най-вече от създадената извънредна обстановка във връзка с разпро-
странението на КОВИД-19. 

Когато говорим за „стратегия” според Тълковния речник имаме предвид „обща, 
предварително начертана насока в ръководеното на дейност, която трябва да доведе 
до победен, успешен край”. [6] Тази теза се застъпва в изследването. Затова стратеги-
ческото управление на Бургаския окръжен съд, през фокуса на медийните презента-
ции на съдебната институция, са фактор за повлияване на нагласите и укрепването на 
публичния образ на съда. Медиите продължават да бъдат водещи при налагане на 
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дневния ред на събитията. Те се изразяват като коректив за общественото мнение и 
възможност за въздействие върху публиките. Като разглеждаме „имиджа“ в научната 
литература и дефинициите на понятието в нея, като цяло се формира мнението за из-
граждане на положителен образ, наслагване на доброжелателни интерпретации, за да 
се внуши в публиката респект и уважение. Това е процес, който развива ръководство-
то на съдебната институция през изследвания период, като същевременно използва 
като средство за повлияване на обществеността. Във времето на страх от разпростра-
нение на заразата, Окръжен съд – Бургас не спира да комуникира с потребителите на 
съдебни услуги. Административният ръководител – председател на съда периодично 
прави интервюта в регионални медии, представя взетите мерки за безопасност на по-
сетителите в Съдебната палата. Тази медийна активност на съда създава усещането за 
доверие в институцията, стабилност на управленските решения. Според ученият, 
Милко Петров, всеки имидж живее няколко живота. [4] Ситуацията в страната е дина-
мична и променяща се, което прави имиджа променлив. В настоящото проучване раз-
глеждаме понятието „бранд” не в обсега на маркетинга, като търговска марка или 
продукт (обект), а като проявява като креативност, новаторство и облечена с нови 
ценности идеология в стратегическото управление на съда. Бургаският окръжен съд 
прилага иновации и модел на отворено правосъдие, които отговарят на нуждите  на 
потребителите на съдебни услуги. Изразените компетенции на съдебната институция 
са ясната и завладяваща бранд визия, която за Дейвид Тейлър носи три големи вът-
решни ползи на компанията – ориентация, вдъхновение и ангажиране. [5] През из-
следвания период Окръжен съд – Бургас продължава да прилага целенасочена страте-
гия за успешна комуникация с външните целеви публики – общественост, медии, със 
стремеж да организира инициативи и събития, които да правят съдебната институция 
отворена и достъпна за гражданите. 

Съдебна палата – Бургас остава отворена и работи с гражданите, на които е оси-
гурен достъп до правосъдие, въпреки въведените епидемични мерки. Боряна Димит-
рова, един от членовете на Висшия съдебен съвет, още в началото на разпростране-
нието на COVID 19 става един от инициаторите за приемане на правила и мерки  за 
работата на съдилищата в усложнената обстановка, така че да се запази здравето на 
работещите в съда и на посещаващите съдебните сгради, а от друга страна да не бъде 
блокирано изцяло правораздаването. Още тогава кадровиците предлагат на съдебните 
институции алтернативни форми за спазване на принципа за публичност, чрез които 
да не бъде спрян достъпа до правосъдие. Предвид настъпилата в страната през 2020 г. 
пандемия и необходимостта от вземане на мерки за безопасност, ръководството на 
Окръжен съд – Бургас е направило възможното да осигуряване на безопасни условия 
за влизащите в съдебната палата посетили, като е намерило  разумен баланс между 
необходимостта от осигуряване на работещи съдебни институции и запазване на 
здравето на работещите  в съда, адвокати и граждани. В Съдебна палата – Бургас 
всички са задължени да носят предпазни маски или шлемове, да дезинфекцират ръ-
цете си при влизане в сградата. На входа на палатата се измерва температурата на 
влизащите посетители, пред всяка съдебна зала е поставен  автоматичен дозатор с де-
зинфектант. В съдебните зали и деловодствата на Окръжен съд – Бургас са поставени 
прозрачни прегради, за да се осигури необходимата изолация на присъстващите в 
едно помещение. Деловодствата и кабинетите са оборудвани с  бактерицидни  лампи, 
които работят във времето, когато няма присъствие в палатата. Осигурена е организа-
ция за проветряване на коридорите на палатата, на партерния етаж е поставен екран, 
който в реално време показва делата, които се разглеждат от Окръжен съд – Бургас. 
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Но много важен компонент в комуникацията с целевите публики са медиите. 
Според Мануел Кастелс „Ние живеем с медиите и чрез медиите.“. Това следва като 
политика и организация на работата си, Административният ръководител – председа-
тел на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова. Обществеността бива подробно ин-
формирана за взетите от съда мерки, с оглед осигуряване на безопасността в Съдеб-
ната палата. Всички тези стъпки целят изграждане на имидж и доверие на общество-
то в съдебната институция. Достъпност на правната система до хората. Тези органи-
зационни въведения в работата на съда илюстрират едно от постиженията на бранда – 
„смислени взаимоотношения“. Приемане на съдебната власт като достъпна, въпреки 
усложнената обстановка в страната. 

  

Окръжен съд – Бургас разполага и със съдебна зала, оборудвана за провеждане на 
видео-конферентна връзка, която в периода на извънредното положение и извънред-
ната епидемична обстановка  се използва ефективно основно за връзка със Затвора в 
Бургас, който също разполага с такава техника. Този способ за провеждане на откри-
ти съдебни заседания се прилага основно в производствата по мерки за неотклонение 
и условно предсрочно освобождаване. В съда се осъществяват и разпити на свидете-
ли, когато пребивават в други  държави и нямат възможност да присъстват физически 
в съдебното заседание и когато това е възможно.  

 

След решение на Пленума на ВСС, Бургаският окръжен съд предприема 
действия, чрез които да използва Системата за сигурно електронно връчване на Дър-
жавна агенция „Електронно управление“ за връчване на призовки и съобщения. 
Системата предоставя услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 3,  
т. 36 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 
23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 
електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/92/ЕО. 
Моментът на изпращане и моментът на получаване на съобщение, както и съдържа-
нието на съобщението и прикачените към него документи се удостоверяват с квали-
фициран електронен печат и времеви печат от ДАЕУ. В случай, че страните по дела-
та желаят по този начин да им бъдат връчвани  призовки и съобщения, следва да го 
заявят  изрично, съобразно изискванията на закона. Окръжен съд – Бургас изгражда 
свой „имидж“, базиран на технологичните обновления в работата на съда, в полза на 
обществото. „Имиджът, това е специфичен образ на възприемания предмет.“  Според 
М. Петров „имиджът“ предполага наличието на собствени визуални представи, които 
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са целенасочено формирани. При имиджа съзнателно се въздейства върху перцептив-
ната дейност на инидивида. [4] Бързите и адекватни мерки, които предприема съда, 
показват стремеж за близост с хората, осигуряване на информираност за целевите 
публики. В настоящата разработка се изследва как с действия, дела, наложени мерки, 
Окръжният съд на Бургас въздейства на общественото мнение, „имиджа“, който 
изгражда пред обществото. Присъствието на такъв в публичното пространство може 
да обърне не само граждански позиции, но и да докаже проявление на „бранд – иден-
тичност“ на съдебната институция. Приемаме тезата на А. Павлова, според която, 
„брандът“ се проектира в публичността чрез своите константи – познаваемост, усе-
щане на качество, доверие и имидж.  Всички тези компоненти са стъпките от процеса 
на изграждане на бранд – идентичността на Окръжен съд – Бургас. [2]   

Окръжен съд – Бургас проявява толерантност към хората с двигателни затрудне-
ния и осигурява достъпност до съдебните зали. През 2020 г. съдебната институция 
демонстрира липса на дискриминация, като приспособява една от съдебните си зали 
и осигурява безпрепятствен достъп до съдебната банка, след полагането на клетва на 
съдебен заседател, който се придвижва с помощно средство. 

 

 
 

На входа на Съдебната палата е монтирана рампа с механизъм за възможното 
придвижване в сградата на хора с двигателни проблеми. 

През 2020 г. съдиите и съдебните служители в Окръжен съд – Бургас продължа-
ват да работят в стремеж към усъвършенстване и подобряване на работния процес. 
Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас е участвал 
в 4 обучения през отчетния период. Магистратите и съдебните служители са били 
участници в 8 обучения. През отчетния период съдът съвместно с Националния ин-
ститут на правосъдието организира две регионални обучения и едно в сътрудничест-
во с Професионалната асоциация на медиаторите в България. Съдиите и съдебните 
служители от Окръжен съд – Бургас и районните съдилища в Бургаски съдебен район 
се обучават за работа с новата Единна информационна система на съдилищата, 
разработена по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 
българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна 
система на съдилищата“. 
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За да се говори за откритост и разбиране на съда и процеси, е необходимо да се 
обърне внимание на изградения имидж на съдебната институция пред обществото, 
осъзнаването и разбирането на съдебния процес от страна на гражданите, което води 
след себе си и създаването на репутация, вяра в правотата и последователност. До-
стъпността до делата в съдебната власт и прозрачността в работата й, именно се гра-
ди на работата на експерта „Връзки с обществеността“ и бързата и адекватна инфор-
мация, която той подава към представителите на средствата за масова информация и 
гражданите. Съдът е обвиняем, че е затворена система, която не желае публичност, а 
от своя страна, това води до неразбиране на неговата функционалност. За да обърне 
тези нагласи на обществото и заложените в него стереотипи, Окръжен съд – Бургас 
разработвайки инициативи съвместно с Районен съд – Бургас, се стреми към откри-
тост и отвореност в своята работа. Търсене на диалог с целевите публики, която ко-
муникация да се трансформира в разбиране и превъзпитание на отношението на об-
ществеността. 

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас про-
дължава да следва целите, заложени в концепцията си за развитието на съдебната 
институция в изследвания период. Осъществяване на проактивна политика, откри-
тост и прозрачност на съда и съдебните процеси. В началото на отчетния период, 
съдия Росица Темелкова се среща с представители на регионални медии, 23 януари 
2020 г. „Като административен ръководител ще продължавам да прилагам мерки 
за подобряване на дейността на Окръжен съд – Бургас, за да успеем да издигнем 
авторитета на съдийската професия. Аз имам поет ангажимент, както пред екипа 
на институцията, така и пред обществеността, да защитим достойното място 
на българския съд в европейското правно семейство“, казва административният ръ-
ководител пред регионалните медии. Председателят на съда представя обновената 
интернет-страница на Окръжен съд – Бургас като част от единната визия и унифици-
ране сайтовете на всички органи на съдебната власт. 
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Специализираното предаване „Законът и Темида“ на Българско национално 
радио гостува в Окръжен съд – Бургас и прави изнесено студио от Центъра за медиа-
ция и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, през м. Февруари 
2020 г. В настоящото изследване проследяваме, как „имиджа“ на Окръжен съд – 
Бургас има своите положителни интерпретации, ако е открит и достъпен до общест-
веността. Гражданите трябва да имат познание за работата на съдебната власт, за да 
изградят своето отношение към нея. Според Кенет Боулдинг, „имиджа“ е склад на су-
бективно знание за света и нещата и основен фактор за общественото разбиране. [1]  

 

 
 
Но освен налагането на „имидж“, съдебната институция показва стратегическо 

управление при въвеждането и използването на алтернативни методи за разрешава-
нето на съдебни спорове, каквато е медиацията, приложима в съда. 31 са вписаните 
медиатори – експерти, които осъществяват способа в Центъра за медиация и спогод-
би към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас, в края на 2020 г. Екипът се 
обновява периодично с включване на нови медиатори с различни професии – адвока-
ти, психолози, педагози, инженери. През 2020 г. са осъществени 5 процедури по ме-
диация, четири от които приключили със Споразумение, с предмет на спора – роди-
телски права (в т.ч. издръжка на децата, режим на лични отношения, семеен спор и 
др.); спорни моменти по ЗУЕС (Закона за управление на етажната собственост). Цен-
търът за медиация и спогодби към Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас 
участва в информационна среща със законно пребиваващи мигранти, граждани на 
трети страни, в гр. Бургас, през ноември 2020 г. 

 

 
 

Окръжен съд – Бургас реализира инициативи съвместно с Районен съд – Бургас, 
като административните ръководители на двата съда се стремят към откритост, 
диалог и обществена ангажираност в своята работа. Бургаският окръжен съд търси 
нови форми на комуникация и образованост. Съдът осъществява инициативата „Ден 
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на отворени врати“ целогодишно, като приема дванадесетокласници и студенти в 
открити съдебни заседания. Магистратите се срещат с младите хора в Съдебната па-
лата, дискутирайки разнообразни съдебни теми. През изследвания период, съдът 
продължава да постига двустранен диалог, който води до прозрачност на съдебната 
институция, разбираемост на правораздаването и преобразяването на съдебния про-
цес в общодостъпен и открит. Младите хора се запознават със структурата на съдеб-
ната институция, имат възможност да разгледат изложбата от фотоси в кулоарите на 
Съдебната палата, която документира провеждането на Образователната програма от 
Окръжен съд – Бургас. 

  

 
 

Окръжен съд – Бургас работи съвместно с Районен съд – Бургас в реализирането 
на образователни инициативи и изнасянето на лекции по съдебни теми в рамките на 
Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и граждан-
ско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В периода преди настъпването на 
COVID 19, лекторите от двата съда изнасят 10 лекции в 3 бургаски гимназии,  
1 основно училище и пред студенти от 2 бургаски университети. 

  

 
 

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас e награ-
дена от декана на Центъра по юридически науки към Бургаски свободен университет 
с приз „Публични личности, допринесли за развитието на висшето образование“, 
заедно с кмета на Бургас, Димитър Николов и председателя на Общинския съвет на 
Бургас, проф. д-р Севдалина Турманова, 24 май 2020 г. 
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Ръководството на Окръжен съд – Бургас отбелязва Денят на народните будители 
и връчва грамота на проф. д.н. Мария Нейкова, Декан на Центърът по юридически 
науки към БСУ, за проявените от нея инициативност и диалогичност при работата 
със съдебната институция, съпричастността й за развитието и популяризацията на 
правото, както и вдъхновението й за бъдещите юристи, през ноември 2020 г. 

 

 
 

Според Тълковният речник  „публичен“ означава „достъпен за всички; отворен за 
всички; който става в присъствието на публиката“. Значението на термина „инова-
ция“ се изразява в „нововъведение; изменение в дадено явление“. [6] Тези две поня-
тия откриват проявление в работата на Окръжен съд – Бургас, чрез прилаганите нови 
образователни форми и диалог с публиките. Ежедневно на Web – сайта на Окръжен 
съд – Бургас се публикуват всички постановени съдебни актове. Осъществен е и ди-
ректен достъп до електронния регистър на съдебната инстанция. Поддържат се тех-
нологии за управление на информацията и електронна система за управление на де-
лата, програмата за безхартиен обмен на данни между отделните съдилища в Апела-
тивен район – Бургас, което показва и налага ефективност в работата на съдиите и 
служителите. Отдалеченият достъп до дела на съдилища от съдебния район чрез из-
градения web - портал, като един от новите стандарти за достъп до информация, се 
използва активно от граждани, адвокати и магистрати и улеснява работата им. Съвре-
менният свят е резултат на взаимноусилващи се иновации според ученият Тодор 
Петев. Социалната промяна включва разпространението на иновации – обновяване на 
ценности и норми, задействане на съдебно-правната система, развитие на образова-
нието. [3] Окръжен съд – Бургас с воденото стратегическо планиране и управление, 
откриване на нови форми на диалог и гласност пред обществото, създава перспекти-
ви за развитие и изграждането на „имидж“ и „бранд“ на институцията.  

Бургаският окръжен съд прилага принципите, разписани в Медийната стратегия 
на Съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС  от 13.10.2016 г. - утвърж-
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даване независимостта на съда; конституционното право за достъп до информация; 
точност, разбираемост и юридическа издържаност на информациите; отговорност, 
публичност и прозрачност в рамките на законовите правомощия; предвидимост на 
комуникационните дейности; проактивна политика при информиране медиите за ра-
ботата на съдилищата; етичност, равнопоставеност и безпристрастност в партньорст-
вото с медиите; зачитане на правата на страните в съдебния процес; зачитане на лич-
ната информация; уважение на професионализма на работещите в органите на съдеб-
ната власт и в средствата за масова информация. [7]  

В променливото време на събития и комуникационни кризи, Окръжен съд – 
Бургас продължава да работи за повишаване на знанията и уменията по публична и 
кризисна комуникация. В съда е създадена „Структура за управление на риска“, коя-
то определя заплахите от възникване на кризисна ситуация и комуникация, загуба на 
доверие към съда и предлага превантивни мерки по утвърдения Унифициран кризи-
сен план за комуникация на органите на съдебната власт. Членове на тази структура 
са административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, експерта 
„Връзки с обществеността“ към институцията и засегнатия от кризата магистрат или 
представител на засегнатата колегия.  

В изследвания период се наблюдава процес на стратегическо управление, диало-
гичност и отворено образование, осъществявани от Окръжен съд – Бургас. Действа-
щи магистрати, със силата на своите компетенции и професионализъм, предават на 
студентите своя практически опит. Липсата на тежестта на тогите не ги прави по-
малко правдиви, но ги представя като част от обществото, което прилага законите. 
Двустранната комуникация е обмен не само на знания, но и приобщаване и изгражда-
не на мост между поколенията и предстоящото професионално израстване на студен-
тите. Младите хора не само се образоват, но успяват да променят своите нагласи към 
съда и изграждане на добро отношение, което е един от компонентите на репутация-
та. С този метод на работа, Окръжен съд – Бургас изгражда силна идентичност и позна-
ваемост за своите публики, основаващи се на смислени взаимоотношения с тях. През 
последните години, дебатът правосъдие 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. На фона на про-
фесионалния дебат, следва да бъде променено консервативното отношение в съдебната 
система, когато от нея се очаква да „говори“ и да направим опит да бъде „разбрана“.  
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Резюме: Цифровизацията в ерата на съвременното общество е част от развитие-
то на света в прогресивния план на еволюцията. Ключът към иновацията е в нейно-
то правилно прилагане, както в обществото като цяло, така и в бизнеса. До края на 
2030 г. в условна рамка предстои нов етап от предизвикателства в глобален аспект, 
а успешните мениджъри следва да въведат в порядък новите технологии и тради-
ционните успешни практики от „аналогов“ тип, като ги съчетаят в сферата на 
текущите за времето ни потребителски очаквания.  

Ключови думи: управленски иновации, цифровизация, икономическа адаптивност, 
цифров компас, потребителски очаквания. 
 
Abstract: Digitization in the era of modern society is part of the development of the world 
in the progressive plan of evolution. The key to innovation is in its proper implementation, 
both in society as a whole and in business. By the end of 2030, a new stage of challenges in 
a global aspect is forthcoming, and successful managers should put in order the new 
technologies and traditional successful practices of „analog“ type, combining them in the 
field of current consumer expectations. 

Keywords: managerial innovation, digitalization, economic adaptability, digital compass, 
consumer expectations. 

 
 

УВОД  
На 9-ти Март тази година в Брюксел Европейската комисия презентира визията 

си за успешна цифрова трансформация на континента до 2030 г. Знаковите цели и пъ-
тища за постигането на тази цел е от решаващо значение за осъществяване на прехо-
да към кръгова и устойчива икономика. Курсът към постигане на цифровизирана 
Европа до края на текущото десетилетие ще даде възможност на хората и предприя-
тията да се възползват от ориентирано към личността, устойчиво и по-благоденстве-
но цифрово бъдеще. Основен момент в това предизвикателство е процесът по ускоря-
ване на инвестициите. Интелигентната специализация в проспекта на годините, пос-
ветени на свързаността и автоматизацията поставя своите предизвикателства пред па-
зара, начина на поведение на икономическите субекти и в основна линия ще пре-
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начертае основни канони на маркетинга. Дали това ще даде положителни резултати и 
ще развие бизнеса, как той ще успее да се адаптира в новата ера? Възможно ли е кри-
зата в световен мащаб, породена от Ковид-19 пандемията да е „тествала“ гъвкавостта 
на фирмите в готовността им да посрещнат следващите предизвикателства пред 
оцеляването си и своето развитие в новата ситуация? Променят ли се очакванията на 
пазара към предлагането, начина на представяне и дистрибуция, производство и дали 
МСП имат готовност да се адаптират?  

В доклада ще бъде разгледан и инструмента, обединяващ четирите основни точ-
ки в амбициите на ЕС за цифровите технологии – т. нар. „Цифров компас“. Разглеж-
дайки тезата, която акцентира върху визията за посрещането на 2031 г. след успешно 
преминат процес на цифровизация, надраснала ролята на подпомагащ фактор и внед-
рена основна част в новите производствени процеси, продукти и бизнес модели. Спе-
циалистите по история на науката понякога се въздържат да наричат периодите на го-
леми промени „революции“, защото предпочитат да гледат на човешкия напредък 
като на еволюционен процес [1]. Съсредоточавайки се върху успешните и неуспеш-
ните досега опити за постигане на тази ера от отделни икономически субекти и до 
каква степен грешките на маркетинга оставиха този процес да започне да се развива 
през 2020 г. Значението и амбициите за дигитализация през фокуса на очакванията на 
потребителя, неговата реална степен на увереност, възможност за възприемане на те-
зи процеси и дали в опитите до момента бизнесът не беше прекалено „подранил“ и не 
се опита да навлезе единично в недотам „подготвен“ за тази нова ера потребителски 
пазар. Икономически анализ за ясните и конкретни цели в подкрепа към предприя-
тията и до каква степен това ще бъде рентабилна колаборация със сегментираното 
участие на потребителските очаквания, движения в маркетингов аспект и предизви-
кателствата на пазара в интернационален мащаб.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
В синтеза на резултатите от направеният обобщаващ анализ между разнородни 

пазари и икономически субекти, които през годините са правили опит да „изпреварят 
времето“ и са акцентирали върху различни продукти и услуги, отхвърлени от потре-
бителските групи, можем да обобщим един основен извод. Пазарът има своята логи-
ческа последователност, основана на определени изисквания от страна на предлага-
нето, които трябва да съвпадат с очакванията на ерата, към която принадлежат. Пре-
дизвикателствата пред компаниите и технологиите изискват гъвкавост, адаптивност и 
синхрон с потребителското мислене и способност на възприемане. В подкрепа на 
това твърдение ежедневно се сблъскваме с редица примери на проспериращи корпо-
рации, изграждащи своят успех върху предлагането на продукти, свързани с комуни-
кациите, домашната и офис техника, автомобили.  

Редица световни концерни като Xpeng, Mercedes и BMW през последните години 
акцентират върху автомобилопроизводството, основано на екологична основа, чрез 
електромобили. Макар и донякъде спорен момент според редица експерти, доколко 
този вид МПС са щадящи към природата, определено големите фирми успяват да из-
ползват маркетинговите послания с тази основа в полза на увеличаване на пазарните 
си дялове в този сравнително нов сегмент. И го правят успешно. Може би стимулира-
ни и от конкуренцията, която компания без подобни преминати икономически цикли 
в различни серии от продуктови линии и изградени традиции, но с иновативност и 
ноу-хау с кръгозор към бъдещето в новия адаптиран сегмент на автомобилостроенето 
на новата ера създаде. Tesla Inc [2], заедно с емблематичния за предприемачеството в 
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новия век лидер Илън Мъск положиха основите на кръгозорите за съхранение на 
енергия в масовия сегмент. И направиха това общодостъпно, разбираемо и нещо, 
което ги откроява от конкурентите им – с ясната визия, че първо трябва да променят 
мисленето на потребителя, а впоследствие – да произведат подходящия продукт, 
съответстващ на новите критерии, изградени в очакванията на хората. Естествено, то-
зи процес, свързан с милиарди инвестиции е способност, която може да притежават 
само големите брандове, но МПС са продукт на концерни, които имат възможността 
да комбинират оста от маркетинга до производството с уравнението на очакванията и 
предлагането. И най-важното – разполагат с обучени и добре развити кадри, които не 
просто работят за фирмите, а създават новото в сектора за целия световен бизнес в 
тази сфера. Тези качества, комбинирани с адекватните мениджърски способности, 
формират добрата среда на преодолените предизвикателства. За броени години дума-
та „електромобил“ стана част от разговорния език на гражданите, което го направи и 
достъпен като възприятие за бъдещ закупен продукт, с оглед на масовизирането на 
производството на конкурентите, скоро и ценово достъпен за голяма част от потреби-
телите. През призмата на Европа и германските концерни, които държат традицион-
но силни позиции тук, в ход е своебразна инвазия на сравнително достъпни и стилово 
издържани конкуренти от азиатския континент, които навлизат на нашия пазар с дос-
тъпност. Делът на електрическите превозни средства в Норвегия е най-големият в 
Европа – 54% от продажбите на нови автомобили през 2020 г. принадлежи на 
електромобилите. Най-големият производител на електромобили в Китай, BYD, вече 
пусна в Норвегия своя евтин луксозен SUV модел Tang [3]. 

До каква степен цифровизацията помага на тези процеси? Има ли възможност до 
2030 г. да преминем през сложният, но необходим и очакван от милиони процес на 
цифрова трансформация? Четирите основни точки на „Цифровия компас“ са изпъл-
ними. Умения с цел специалисти по ИКТ: 20 милиона + сближаване между половете 
и основни цифрови умения за минимум 80 % от населението. Сигурни и устойчиви 
цифрови инфраструктури с цел свързаност: гигабитов достъп до интернет за всички, 
5G навсякъде и авангардни полупроводници: удвояване на дела на ЕС в световното 
производство, данни – периферни и облачни изчисления: 10 000 неутрални по отно-
шение на климата периферни възела с висока степен на сигурност, изчислителни 
технологии: първи компютър с квантово ускорение. Тези области, общо 4 на брой са 
част от т.нар. „Цифров компас“ на Европа, към който се стремим [4]. Цифрова транс-
формация на предприятията с навлизане на технологии: използване на облачни из-
числения / изкуствен интелект / големи данни от 75 % от предприятията в ЕС, нова-
тори: разрастване на предприятия и финансиране за удвояване на еднорозите в ЕС, 
късно въвеждане на технологии: дял над 90 % на МСП, достигнали поне основно ни-
во на цифров интензитет. Последният компонент е Цифровизация на обществените 
услуги с акцент основни обществени услуги: 100 % онлайн, електронно здравеопаз-
ване: 100 % наличност на медицински досиета, цифрова самоличност: използване на 
електронна идентификация от 80 % от гражданите. Тези посоки могат да оформят до 
края на десетилетието един завършен вид, начало на ново мислене сред потребители-
те, очаквания към мениджмънта и правила на предлагането и маркетинга. Европа има 
за цел да предостави повече възможности за предприятията и хората в едно ориенти-
рано към човека, устойчиво и изпълнено с по-голям просперитет цифрово бъдеще. 
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1. Особени характеристики 
До каква степен е възможно да се прояви синхрон между отраженията на техно-

логичната ера, изразени в крайния продукт и очакванията на потребителя, разпреде-
лен в призмата на своята социална, възрастова и финансова група, към която принад-
лежи. Каква е възможността да се акцентира на услуга в цифровото десетилетие, без 
подготовка от „аналогово“ вариращо пренасищане в очакванията на клиента? А спо-
собно ли е производствените линии да бъдат приведени в готовност за продукти, про-
дължавайки с дигитални промени в последващите и принадлежащи към администра-
тивната единица на всяко предприятие звена? Отговорите на тези въпроси със сигур-
ност са актуална тема за размисъл сред членовете на бордовете на всеки успешен към 
днешна дата консорциум. Дори мениджърът на прохождащ в момента старт-ъп е за-
ложил цифровизацията в плановете си за бъдещето развитие на своята мечта, като ак-
цент. Но има цели сектори в световния бизнес, които се развиха изключително бързо 
и гъвкаво покрай пандемичната обстановка и трудния начин на работа в условията на 
световната ситуация с Ковид-19. За някой бизнеси това беше пагубно, но за други се 
появи възможност да проявят иновация, която ги постави на по-предно стъпало спря-
мо конкурентите им. И тук се появиха от значение факторите „мениджърски ка-
чества“, „гъвкавост“ и „потенциал“. Защото в тези трудни за лични преговори и ко-
муникация, дистрибуция и логистика, производство и предлагане времена, акцентът 
за оцеляване на фирмите или придобиване на нови пазарни дялове беше мобилност. 
Раздвиженото и прогресивно мислене за съхранение, надграждане и цел за успех 
мотивира компаниите да покажат своите способности.  

Дигитализацията спомогна за служебен обмен на информация между служители 
и мениджмънт – апликациите Zoom, Webex и Microsoft Teams станаха част от ежед-
невието за комуникации, даващи нови възможности, които ще останат като успешни 
практики дори и след пандемията. Защото процесът на обсъждане и разговори са в 
основата на всеки успешен екип и мениджмънта, които не пожела да се адаптира със 
сигурност е донесъл пасив на дружеството си. Тук на ход отново са иноваторите. 
Това от една страна покачи изключително силно пазарният дял на създателите на те-
зи приложения, но помогна на бизнеса в световен мащаб да създаде своята вътрешно-
йерархична организация и необходима субординация между кадрите, за да развие 
своя успех в тези тежки условия. Производствените мощности и начините на предла-
гането на продукти са две изключително различни направления, но тясно свързани 
помежду си – адаптирани към очакванията. Мениджърите в новите условия на разви-
тие на пазарите трябва да са способни много по-бързо да се ориентират към все по-
нарастващите очаквания на клиента. Он-лайн търговията вече не е преимущество са-
мо на едноличните търговци и микропредприятията, поставени са нови стандарти – и 
тези, които не успеят да отговорят на тях, ще станат част от миналото в бизнес-ли-
дерството.  

В какво трябва да бъде преобразувана веригата на новото десетилетие, ако пред-
приемачите имат за цел да увеличават пазарния дял на дружествата си, а потребите-
лите да получават най-актуалните и необходими за тях продукти и услуги? Отгово-
рът на този риторичен въпрос е заложен в думата „прогрес“. Всъщност предизвика-
телствата на новото десетилетие не са по-различни от тези преди век. Винаги чове-
чеството се е стремяло към развитие и то е било в двуфакторен модел – както от стра-
на на търсенето, така и обусловено от първото – от страна на предлагането. Това води 
до надграждане, усъвършенстване и необходимост от повторяемост на цикъла в стре-
меж на пълно усъвършенстване в една непрекъсната фаза, която има начална точка 
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А, но крайната винаги попада в своебразния кръг на циркуляра, водещ в началната 
позиция. И това, че днес говорим свободно за електромобили ни подсеща, че преди 
много години необходимостта от придвижване със средство, различно от файтон е 
довело до създаването на автомобила. Инженерната мисъл на Карл Бенц се комбини-
ра с предприемаческия дух и нуждите на човечеството. Създава се продукт, адеква-
тен за обществото със своята полезност, но обществото има нужда от него. Марке-
тинговият процес е изключително силна верига, която придвижва успехите на всеки 
бизнес във всички посоки, носеща отговорността и прогресната точка на предлагане-
то в основите си. Когато има търсене, има и предлагане. Но този клиширан в положи-
телен аспект слоган е може би една от най-верните сентенции. Хенри Форд въвежда 
поточните линии при производството на автомобилите именно поради тази причина. 
Или казано по-достъпно – новото и търсенето създават работа и печалби. Естествено, 
при добрия мениджър и иноватор.  

Гъвкавостта и способността да пресъздаваш необходимостите на клиентите си в 
удобна и достъпна форма на продукт или услуга, която достига до тях в желания вид 
те прави успешен лидер в сектора. Комуникацията между хората винаги е била 
удобство, нужда и част от ежедневието ни. Но дали ако Александър Бел не беше един 
от основоположниците на телефонията, днес милиарди хора по света биха имали 
удобството да носят своя безжичен смартфон в джоба си. Тоест, разглеждайки пътят 
на даден продукт и неговото усъвършенстване от страна на производителите, ние 
свързваме както търсенето, така и тяхното технологично развитие. Може би, затова 
голяма част от успешните световни концерни отделят милиарди за инженерни разра-
ботки, иновации и технологични изследвания. Впоследствие, вложенията се възвръ-
щат и световното доказателство за рентабилност при подобни инвестиции са именно 
успешните продукти, които постоянно се доразвиват на пазара под различни форми. 
Преди много години за успех в технологично отношение се е считало да се интегрира 
поточна линия за бутилиране на сок от цитрусови плодове, години по-късно за подем 
е било възприемано това да бъде пакетиране на разтворима консистенция за дълго-
трайно съхранение без вода, а днес кръгозорът сочи към изцяло роботизирано произ-
водство чрез дигитално управление в цехове без човешка намеса. И предстои бъдеще, 
което ще ни донесе освен много изненади, така и много нови очаквания от потреби-
телите. 

 
2. Основни предизвикателства 
На базата на проведения анализ в доклада се предоставя възможност потребите-

лите да не приемат новото и усъвършенствано изделие. И тази опция се е доказвала 
хиляди пъти с продукти, които не са били представени добре пред широката общест-
веност, съвършени изделия, предоставящи удобство, комфорт и иновации, съчетани в 
едно, плод на работата на редица учени, накрая са се проваляли, поради слаб интерес, 
дори и разочарование. Но какви са основните предизвикателства? Защо това се 
случва – слаба маркетингова стратегия, сгрешени пиар послания, негативен имидж на 
производителя, високи цени? Верният отговор винаги ще е комплексен резултат от 
всички тези показатели, но в много от случаите тези продукти са изпреварили своето 
време. Потребителят има определени нагласи, с които бизнесът трябва да се съобра-
зява. Тезата, че може да произвеждаш иновативен продукт, който е високотехнологи-
чен, в ерата на дигиталния свят, а смартфон Z-генерацията да бъде твой основен и 
гарантиран потребител, само защото всичко е плод на електроника е тотално грешна. 
Трябва да се съобразяваме и със социалните фактори. С геополитиката и с очаквания-
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та. Не трябва да се подхожда небрежно и с нагласите в сферите на мислене, бариера-
та на традициите и навиците, възприятията изграждани от телевизията и продуктово-
то позициониране. За предлагането на нещо ново е нужно да се създаде нуждата от 
него. Често фактори за това са здравето – създават се продукти от гиганти в тютюно-
производството, замествайки конвенционалните цигари с технологии – Philip Morris, 
а конкурентите им от British American Tobacco вложиха сили за създаване на ваксина 
[5] срещу Ковид 19, което е изцяло нов, но необходим сектор, за разлика от тради-
ционния им. Дигитализацията определено е част от прогресивната линия, но в осно-
вата на всичко в бизнеса стоят двете страни – потребител и производител. Иноватив-
ността може само да подобри взаимоотношенията им, тяхната полезност и печалба, 
бързина на производство и логистика, начин на представяне в различни канали. Как-
то към днешна дата социалните мрежи и видеоплатформи са желан метод за реклама 
и следващата дигитална стъпка, надградила тази на печатните издания в сектора 
„медия“ за пиар агенциите на големите компании и техните продукти.  

Има примери за продукти, които въпреки цялата концентрация на дигиталното и 
новата „смарт“ ера са се провалили тотално на пазара в световен мащаб. Роботът, 
който може да управлява целия дом, представен под името CLOI от световноизвест-
ния производител на техника LG претърпя тотален крах още при представянето си 
[6]. Домашният помощник от дигиталната ера не е новост, която потребителят ще 
приеме от първия път. И когато бъде представян, трябва да бъде близък до съвършен-
ството, адекватен и далеч от думата „бъг“ в системата, което провали всъщност но-
вия бранд на първото му представяне пред широката публика. И отново въпросът: 
„Готов ли е света да приеме робот да управлява всичко в дома му“ е с отворен код. И 
може би ще има отговор до края на десетилетието, след успешна подготовка на мис-
ленето на масовия потребител, качествено производство и много добър маркетинг 
отдел.  

Ерата на дигитализацията поставя и ново ниво на конкуренция – голяма част от 
световният пазар има необходимост да стигне до потребителя и неговото смартфон 
устройство, за да продава своите услуги и продукти. Дали има много хора, които са 
вярвали, че във времената на социалните мрежи и годините, когато може да гледаме 
любимия си филм он-лайн чрез приложения като HBO GO, Netflix и др. ще съществу-
ва компания, която да фалира чрез този бизнес? И дали с вложения от 1.7 милиарда 
долара и създатели, генерални мениджъри на  Hewlett Packard (Мег Уитман) и Walt 
Disney (Джефри Катценберг) можеш да се провалиш в този сектор за по-малко от 
година? Понякога сумата на вложеният капитал, геният на човешкия ресурс и най-
мощните маркетинг кампании не могат да отговорят на едно човешко условие – очак-
ването. И необходимостта от това, което твоят продукт предлага. Много от разочаро-
ваните потребители на приложението QUIBI, което те създадоха споделят, че неуспе-
хът на компанията се дължи на опита от страна на мениджъри с „аналогово“ мислене 
да наложат дигитален продукт на новото поколение, който те не искат. И тук може би 
иноваторът щеше да се справи, ако беше проучил нуждите на Z-генерацията и тех-
ните очаквания от новата социална видео-платформа. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ:  
Анализирано през призмата на досегашните исторически събития в бизнеса, 

представени в глобален аспект, предприемаческите иновации винаги са били посре-
щани с очакване и впоследствие пазарът е определял съдбата на всяка нововъведе-
ние. Хоризонтите пред мениджмънта до края на текущото десетилетие определят 
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рамка на цифровизация, която е свързана с много активна адаптация на нови техно-
логии в производство, дистрибуция, маркетинг. Но най-важният елемент, свързан с 
очакванията на клиентите винаги е бил факторът „полезност“. Продуктът или услуга-
та трябва да бъдат подходящи за времето си, а потребителят трябва да е подготвен за 
тяхното навлизане на пазара. Различните таргет-групи имат своите изисквания, а уп-
равленският потенциал трябва да бъде изключително адаптивен и подготвен за да 
внедрява гъвкавост в актива на предприятията при подготовката не само на поточния 
процес на производство и дистрибутиране, а и визуализация пред обществото. „Циф-
ровият компас“ е поставил отправна точка от години назад във времето във всяка ед-
на от насоките, която ще бъде развивана. В съвременните условия на интензивна тех-
нологична революция, държавната интервенция се изразява чрез въздействието върху 
научните, технологичните и стопанските организации, върху техните ръководства и 
колективи при възлагането и изпълнението на важни технологични нововъведения 
[7]. Подкрепата от институциите е в основата за бъдещото развитие и на микропред-
приятията, които тепърва са изправени пред новите предизвикателства. Научният по-
тенциал на всяка една нация ще бъде в основата на предприемаческия напредък и 
прогрес на компаниите. Икономическите препятствия, пред които е изправен светов-
ният пазар вследствие на пандемичната криза е поредното доказателство, което пока-
за, че бизнесът не разполага с лукса на времето и всяка умела бърза реакция е знак за 
мобилност и адаптивност към все по-трудните условия. Цифровото бъдеще е част от 
живота на потребителите, но големите компании трябва да увеличат присъствието си 
в очакванията на своите клиенти, представяйки им чрез маркетингови инструменти 
добрите страни на своите иновативности. И да подготвят успоредно новата ера от 
технологично естество с разумни темпове, имплантирайки ноу-хау във вътрешно-ор-
ганизационната си структура и успоредно – във външното общество, което съставля-
ва техния потенциален пазар. 
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КОВИД 19 И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 

КАПРИЗ ИЛИ ПОТРЕБНОСТ ОТ ПРОМЯНАТА? 
 

Татяна Зафирова 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 
COVID 19 AND DIGITALIZATION IN HEALTHCARE. 

CAPRICIOUS OR NECESSITY IS CHANGE? 
 

Tatyana Zafirova 
University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ 

 

 
Abstract: Following a review of the eHealth Development Programme, National Health 
Strategy 2016-2020, the National Health Strategy Project 2021-2030, and publicly 
available articles, an overview of the effects of digitisation and transformations in eHealth 
has been made.  
 

Keywords: National Health Strategy, eHealth, digitisation of health services, digital health 
services, eHealth efficiency. 

 
 

1. Увод 
Ковид 19 показа на света, че не може да има успешна икономика без добро здра-

веопазване, а това изисква синхронизирани и работещи ефективно здравни системи и 
подсистеми.  

Цифровата информация е основата на висококачественото здравеопазване. Ползите 
за пациентите са значими и убедителни: избягван прием в болница, по-малко нежелани 
лекарствени събития, намалени дублиране на тестове, по-добра координация на грижите 
за хора с хронични заболявания, и по-добре информирани решения за лечение.  

Българското общество е наясно какво очаква от здравните услуги днес и в бъде-
ще, то иска здравна система, която поставя хората на първо място – давайки по-голям 
избор, контрол и прозрачност. Те искат по-добър достъп до мобилни цифрови здрав-
ни услуги за цялото общество – не само тези, които са опитни потребители на нови 
технологии. Те искат здравна информация да бъде поверителна и сигурна, защитена 
от кибер престъпници и от всеки неоторизиран достъп. Доставчиците на здравни 
услуги също са поставени пред предизвикателства и изисквания. Те искат сигурни 
цифрови услуги, които да предоставят незабавен достъп до информация за пациента - 
особено при спешни случаи, подкрепа на по-ранна диагностика и по-добро управле-
ние на заболяванията и разработването на нови лекарства и лечения. Те искат техно-
логията да намали административната им тежест, за да могат да отделят повече време 
с пациенти. Участниците в здравния сектор правят значителни инвестиции в програ-
ми за модернизиране на предоставянето на здравни услуги, така че да бъде по-ефек-
тивно и ефикасно. Електронна за цялата държава инициативи за медицински досиета 
и местни иновации, които обединяват данни и трансформират решенията би могло да 
доведе до необходимост от споразумение относно национален набор от приоритети, 
които да насочват различните участници в здравния сектор към общи цели за по-
добре свързани цифрови услуги и технологични решения.  
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Цели: 
 

 Да очертае въздействието на дигитализацията на здравните услуги.  
 Да се направи задълбочен анализ на целите и възможностите, да  се оценят и 

внедрят  възможностите на такива цифрови здравни услуги.  
 Да се очертаят основните цели на здравната система, като: качество, достъп-

ност, ефективност и справедливост, са цели и предизвикателства, по които да 
се преценят, съпоставят и предложат за внедряване възможностите на новите 
цифрови здравни услуги. 

 Да се  анализира и оцени дали тези цели са непроменени от процеса на диги-
тализация? 

 Да се разгледа и анализира Приоритет 4 от Проект за Национална здравна 
стратегия 2021-2030. 

 

Методи: 
В търсене на отговори на посочените по-горе проблемни въпроси, по решение на 

Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, която е 
база за обучение на Катедрата по Ортопедия и Травматология на МУ-Пловдив се 
проведе аналитично наблюдение с цел очертаване на проблематиката и насоки за по-
следващи изследвания в тази област. Включени са анализ на налични възможности, 
наблюдения и предложения за възможностите на дигитализацията и внедряване на 
нови цифрови  технологии. Оценка на степента за възможностите, които се предоста-
вят както ползвателите на здравни услуги, така и служителите. 

 

Резултатите показват, че, за да се оцени всичко това, трябва да се очертае широ-
ката перспектива на цифровите здравни услуги. Дигитализацията и внедряване на но-
ви цифрови технологии би било от полза за постигането на основните цели на здрав-
ната система, включително качество, ефективност, справедливост и солидарност. Те-
лементалното здраве е ефективно за диагностика и оценка на много популации (въз-
растни, деца, гериатрични и етнически) и за разстройства в много условия (спешни 
случаи, домашно здраве) и изглежда сравним с личната помощ. В допълнение, този 
преглед идентифицира нови модели на грижи (т.е. съвместни грижи, асинхронни, мо-
билни) с еднакво положителни резултати. 

Резултатите сочат, че при оценката на възможностите на цифровите здравни ус-
луги трябва да се вземат предвид спецификата на аспекта, както и да се очертаят най-
важните елементи и процеси: 
 Наблюдава общите тенденции в дигитализацията и внедряване на нови циф-

рови  технологии развитието в здравните системи, както и последиците. 
 Категоризации на цифровите здравни услуги и възможностите за дигитализа-

ция и иновации. 
 Разграничаване на интервенциите за потребители на здравни услуги и дос-

тавчици на здравни услуги. 
 Разграничаване на здравни системи или мениджъри на ресурси и услуги за 

данни ползвани от пациентите. 
 

2. Теоретични основи на изследването:  
Пандемия на Корона вирус (тежък остър респираторен синдром Корона вирус  

2 - Sars-Cov-2) даде своето отражение върху здравни системи, като  в рамките на 
Европейската общност, така и в световен мащаб. В резултат на това много правител-
ства разпоредиха  спирането на всички планови оперативни интервенции, хоспитали-
зации в планов порядък, както и амбулаторни прегледи. Независимо от това, кривата 
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на инфекцията с рязко покачване постави крайни изисквания към различните систе-
ми на здравеопазване и доведе до пренареждане на изискванията, нуждите и възмож-
ностите, както на самата здравна система, така и болничния персонал. На преден 
план излезе възможността да се позоваваме, разчитаме, търсим и доверяваме на мо-
билни приложения, устройства и платформи.  

По препоръки на СЗО, се наложи въвеждане на ограничителни мерки, мерки  за 
спазване на дистанция, както и дългосрочна изолация, което въведе нова тенденция в 
комуникационните модели в здравеопазването. Наложи се търсенето на дистанцион-
но медицинско консултиране и на онлайн здравни услуги. Според някой автори се 
наложиха понятия като „социално разстояние“, „социална дистанция“ и „социална 
изолация“.[2] 

Стратегията е продукт на подробни консултации и съвместно производство и 
консенсус с пациенти, потребители и болногледачи – и здравните специалисти, ин-
дустрията, организациите и иноваторите. Тя се основава на доказателства за клинич-
на и икономическа полза от много източници във България и ЕС. Стратегията се 
основава на съществуващи лидерски практики на страни членки на ЕС в цифровото 
здравеопазване. Българската медицинска асоциация е описала тази инициатива като 
„бъдещето на медицината“. Всички държави и територии отдават приоритет на циф-
ровото здравеопазване като ключ към подобряването на предоставянето на услуги и 
здравни резултати, както и много доставчици на здравни услуги. Предприемачи ин-
вестират в нови инструменти и начини за използване на данни, както и иновативни 
начини за предоставяне здравни услуги. Стратегията би следвало да използва 
съществуващите активи и възможности за бързо проследяване на реализиране на 
ползи за пациентите и общността. Въпреки това се изправяме пред предизвикателст-
вата на финансовите ограничения и бързо нарастващото търсене на здравни услуги.  

 
2.1. Дигитализация и здраве 
„Цифровата трансформация на здравните услуги“ се разглежда от някои автори 

като важен и влиятелен процес, който вече е оказал значително въздействие върху 
сегашните здравни грижи и здравни системи. Очакванията в световен мащаб е да има 
допълнително основно въздействие върху здравеопазването и предоставянето на 
здравни грижи във бъдеще. „Дигиталните здравни решения могат да ги изпълняват 
по-добре, по-бързо и по-евтино. В тези случаи обикновено не изискват никаква креа-
тивност или съпричастност. Процесът на цифрови технологии навлизащи в здраве-
опазването е по-сложен, отколкото просто да кажем, че изкуственият интелект (ИИ) 
или роботиката ще поеме медицинската дейност и работата.“[1] 

Дигитализацията, варираща от използването на компютри и електронни здравни 
досиета до домашно наблюдение на пациентите, електронни медицински устройства 
и прилагането на компютърно подпомогнати системи за визуализация и подпомагане 
на вземането на решения, засегна и се очаква да повлияе на много аспекти на здрав-
ните системи по отношение на структура, култура, професии, лечения и резултати. 
Тази „цифрова трансформация“ показва, че здравните услуги и системи са в преход, 
при който ще бъдат дигитализирани повече здравни услуги и процеси. Дигиталната 
трансформация обхваща усилията за смислено въвеждане на нови цифрови информа-
ционни и комуникационни технологии и съответни нови процеси в сектора на здраве-
опазването. Част от тази дигитализация е специфична за здравеопазването, друга част 
е следствие от по-широката тенденция на дигитализация в обществото. И двете могат 
да доведат до промени и иновации в здравните технологии и процесите на предоста-
вяне на здравни грижи и по този начин да повлияят на здравето, здравеопазването и 
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здравните системи. Следователно дигиталната трансформация в някои от своите 
аспекти представлява фундаментална промяна в начина и културата на предоставяне 
на грижи на здравните организациите. 

 

2.2. Класификация на цифровите услуги 
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на СЗО подчертава, че разпростра-

нението на информация и комуникационните технологии и глобалната взаимосвърза-
ност имат голям потенциал да ускорят човешкия напредък, за преодоляване на циф-
ровото разделение и за развитие на общества на знанието. Също така СЗО предостави 
класификация на цифровите услуги, като ги раздели на четири категории, базирани 
на основните потребители на услугите. 

  Пациентите – с цел подобряване на лечението, благодарение на медицината, 
базирана на доказателства и с възможността за активно участие на пациентите 
във вземането на решения относно тяхното здраве  

  Медицинските и здравни професионалисти – с цел бърз и лесен достъп до ин-
формация, диагностика и извършване на сложни интервенции от разстояние, 
както и достъп до специализирани ресурси за образование и обучение; с 
подпомагане на медицинската научноизследователска дейност, ефективното 
управление и разпространение на медицински знания;  

 Управляващите системата на здравеопазване – с цел улеснен достъп и разпро-
странение на най-добри практики за планиране и управление на здравеопазва-
нето в полза на пациентите и обществото  

  Гражданското общество – с цел по-добро здравно образование: за здравосло-
вен начин на живот, за превенция, за информация за здравното състояние, за 
ресурсите и възможностите на здравната система, за да може да влияе върху 
управлението на здравната система на местно и национално ниво. 

„Цифровата трансформация е процес, характеризиращ се с повсеместно внедря-
ване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и сто-
пански живот“[6].  

 
Фиг. 1 
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Източници: 
Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г., София, 2020 г. 
Ericsson – Developing national capabilities for successful transformation ICT 

ENABLED policy framework for national development; Transforming to a Networked 
Society Guide for Policy Makers 

2.3. Електронно здравеопазване  
Дефиницията на СЗО гласи следното: „Електронното здравеопазване е икономи-

чески ефективно и е безопасно използване на информационните и комуникационни 
технологии в подкрепа на здравето и здравеопазването, свързани с области, включи-
телно и здравни услуги, здравно наблюдение, здравна литература, както и здравното 
образование, знания и научни изследвания“.  

 

2.4. България и Цифровото здравеопазване 
2.4.1. Националната здравна стратегия (2014-2020) 
Според Националната здравна стратегия (2014-2020), се явява водещият страте-

гически документ, който конкретизира целите за развитие на системата на здраве-
опазването до 2020 г., приета от Министерски съвет на Република България на 
21.09.2013 г. Прави впечатление, че на фона на бързото развитие на електронното 
здравеопазване в другите европейски държава, във България все още няма изградена 
единна и адекватна здравноинформационна система. Съществуват мнения, че към 
настоящият момент не е възможно към да се осигури необходимата информация за 
нуждите на потребителите на здравни услуги, както и на изпълнителите на здравни 
услуги в т.ч. както за изпълнение на ангажиментите на страната във връзка с обмена 
на здравни данни междуболничен, между доболнична помощ и трансграничен. Към 
момента наличните информационни системи, бази от данни и програмни продукти  
не са в постоянен обмен и контакт, актуализацията на които е труден и тромав про-
цес, поради това не е възможно да се даде реална представа за общото състояние на 
системата, както и на наличната база данни. Това води до видими затруднения в про-
цеса на организиране и планиране на здравната политика и услуги. По наблюдения, 
както и сравнителен анализ направен по косвени източници, във България този про-
цес на внедряване и развитие на електронното здравеопазване изостава. Прави впе-
чатление, че изоставаме не само по отношение на информационната здравна система, 
но и по отношение на други съставни елементи на електронното здравеопазване, като 
развитието на телемедицината, дистанционно наблюдение на пациенти, следене на 
жизнени показатели от разстояние и др. В Здравна стратегия (2014-2020), се дават 
конкретните стъпки и препоръки за изграждане на Националната здравно-информа-
ционна система които да се осъществяват съгласно посочената в Програмата за раз-
витие на електронното здравеопазване пътна карта.  

 

2.4.2. Национална здравна стратегия (2021-2030) 
Здравеопазване 4 /Healthcare 4/, описва модел, при който пациентите и здравните 

специалисти са електронно свързани с организацията, методологията и здравните 
технологии. Този модел поставя пациента в центъра на здравната система, създавай-
ки условия той да участва активно в процеса на лечение, определен от здравните спе-
циалисти. Министерство на здравеопазването разработва Национална здравна страте-
гия 2030 и Стратегия за цифровото здравеопазване 2021-2027, в които като основен 
приоритет е изведена цифровата трансформация в сектор здравеопазване като 
средство за подобряване качеството на живот и радикална промяна на начина на 
предоставяне на медицински и здравни грижи.  
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Ключови за развитието на цифровото здравеопазване ще бъдат: 

 Усилията за развитие и надграждане на Националната здравна информацион-
на система (НЗИС); 

 Разработка и прилагане на съвременни технологични решения, фокусирани 
върху превенция на риска от хронични и неинфекциозни заболявания, с цел 
осигуряване на ефективни и ефикасни грижи за постигане на по-добри здрав-
ни резултати; 

 Поставяне на основата за интеграцията с всички системи, обслужващи здрав-
ните и административните процеси; 

 Осигуряване на възможност за постигане на прозрачност в управлението на 
финансовите разходи, както и дейностите по организация, контрол, планира-
не и прогнозиране в системата на здравеопазването, възможност за оценка на 
качеството и безопасността на медицинското обслужване; 

 Увеличаване на възможностите за предоставяне на различни дистанционни 
здравни услуги; 

 Осигуряване на оперативна съвместимост на системите и технологиите в 
здравеопазването, с цел преодоляване съществуващата фрагментация; 

 Гарантиране на сигурен достъп до цифрови здравни решения и по-качестве-
ни здравни данни, което да създаде доверие в гражданите; 

 Разгръщане на ефективността на националната здравна информационна сис-
тема, ще бъдат въведени номенклатури и класификации, задължителни за 
използване в сектора на здравеопазването, както и задължителни стандарти 
за обмен на здравна информация и статистика. Като част от процеса по циф-
ровизация ще се гарантира свързаност на информационните системи на ле-
чебните и здравни заведения в реално време; 

 Електронизирани ключови регистри и услуги като се създадат и внедрят 
цифрово медицинско досие за всички граждани със сигурен достъп до него 
както от самите граждани, така и от здравните специалисти ангажирани в 
процеса на лечение, и електронни рецепти и електронни направления, които 
да гарантират ефикасното използване на здравните ресурси. Тези процеси ще 
се проследяват от система за мониторинг и контрол в здравеопазването, коя-
то ще подпомогне взимането на управленски решения;  

 Разработване на приложена концепция за развитие на теле медицината, осо-
бено за пациенти в труднодостъпни и отдалечени райони, както и за пациен-
ти със специфични потребности – болни с хронични заболявания, възрастни 
хора и др., както и въвеждането на иновативни приложения за мобилни услу-
ги за наблюдение на състоянието на пациентите. Процесът на внедряване на 
услугите на теле медицината ще стартира в райони, където осигуреността с 
общо практикуващи лекари и лекари специалисти е под средната за страната. 
С въвеждането на услугите на теле медицината ще се подобри ефективността 
на здравните грижи в страната; 

 Националната здравна информационна система ще бъде въведена среда за 
единен достъп и съхранение на образните изследвания на пациента и нейната 
интеграция с електронния му здравен запис в НЗИС, което ще даде възмож-
ност за обработка и архивиране, осигуряваща сравнителна оценка на всички 
проведени изследвания, както и достъп до информацията от всички лекари, 
като ще отпадне отговорността на пациента да съхранява и предоставя образ-
ните изследвания.  
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Прилагането на нови технологии за наблюдение на индивидуалното здраве на 
всеки гражданин ще осигури мониторинг върху: 
 Критичните здравни показатели; 
 Ще създаде възможности за провеждането на популационни и скринингови 

програми.  
 

Ще гарантира: 
 Възможност за оценка на качеството и безопасността на медицинското об-

служване; 
 Мониторинг на обслужващите процесите в здравеопазването; 
 трансграничен обмен на здравни данни на гражданите от държавите членки 

на ЕС; 
 Анализ на дейностите и резултатите на държавната здравна политика въз 

основа на големи масиви от здравни данни.  
Необходимо е надграждане на софтуерните приложения на изпълнителите на ме-

дицинска помощ и аптеки, свързани с новите модели на отчитане, които ще бъдат на-
ложени от НЗИС и осигуряване на оперативна съвместимост при обмен на медицин-
ски данни и предприемане на мерки за подобряване на знанията и уменията на здрав-
ните специалисти за събиране, анализ и защита на здравните данни, включително 
посредством определяне на изисквания за учебните програми в областта на цифрово-
то здравеопазване за здравни специалисти и създаване на програми за обучение през 
целия живот, които да обхващат специфични набори от цифрови умения.  

Предвижда се също да бъдат разработени правила, процедури и мерки за осигу-
ряване на киберсигурността на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване, 
както и такива за спазване на законодателството за защита на личните данни, вклю-
чително относно анонимизираните и псевдонимизираните на здравни данни. Ще бъде 
изградена и платформа за наблюдение, анализ и контрол на блогове, мрежови тра-
фик, системни файлове и управление на инциденти. Предвижда се да се създадат 
функционалности за анализ на дейностите и резултатите на държавната здравна по-
литика въз основа на големи масиви от здравни данни. Въвеждането на НЗИС и дру-
ги системи за цифрово здравеопазване ще даде възможност за трансграничен обмен 
на здравна информация на гражданите на ЕС, на базата на регламентиран електронен 
информационен обмен. Успешното развитие на тези проекти следва да бъде подкре-
пено с инвестиции за изграждане и/или надграждане на информационните системи в 
цифровото здравеопазване“. 

 
3. Заключение 
Изправяйки се лице в лице с пандемия е необходимо да се работи с реална и 

подходяща и надеждна информация. Нашия стремеж и фокус пада върху събирането 
на качествени данни за ситуацията, както възможностите и условията за реализиране 
на истинския потенциал, скрит в дигиталната трансформация на здравеопазването. 
По-балансираното възприемане на особеностите на иновационните процеси в сектора 
се съчетава с разбирането на сериозните бариери, възпрепятстващи прилагането на 
новите идеи и практики поради сложно преплитане на социални, икономически, 
етични и психологически фактори и бариери. Когато се вземат предвид спецификите 
на индустрията, става очевидно, че цифровата революция не може да бъде бърз 
обрат, а по-скоро ще премине редица фази и вероятно ще продължи повече от едно 
десетилетие.  
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Цифровата революция е една от основните световни тенденции, водеща до без-
прецедентен мащаб и дълбочина на навлизане на информационните и комуникацион-
ни технологии във всички сектори на националната икономика, включително здраве-
опазването.  

Електронното здравеопазване е сигурното използване на информационните и ко-
муникационните технологии в подкрепа на здравеопазването и свързаните със здра-
вето области, включително здравни услуги и процеси, превенция, здравно наблюде-
ние, лечение, здравна литература и здравно образование, на знания и изследвания. 
Един от най-големите ефекти на телемедицината е радикалното оптимизиране на  
времевите и финансовите ресурси. [1] Електронното здравеопазване може да спомог-
не за намаляване на разходите и също така да включва висок потенциал за продажби, 
а също така да допринесе до прекратяване на порочната практика хоспитализация по 
Клинична пътека. 

В настоящия момент залогът, който си поставя разработката се състои в изготвя-
нето на визия за бъдещето, което все още изглежда неясно, особено по отношение на 
някои дългосрочни цели. Следователно въвеждането, прилагането, използването и 
финансирането на цифровите здравни технологии трябва да бъдат внимателно 
оценени и наблюдавани, управлявани и предоставяни. 
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Анотация: Съветът за Международни счетоводни стандарти /СМСС / превърна 
2021 г. в началото на важен етап на въвеждане в корпоративната отчетност на 
застрахователите. Стратегическата линия за застрахователите да бъдат част 
от интелигентна икономика и интелигентния растеж – икономика и растеж, 
основани на знания и иновации, ликува пред въвеждането на новия МСФО 17 Заст-
рахователни договори, който регламентира революционна промяна за последните 20 
години в счетоводния модел, прилаган в застрахователното дружество. Стандар-
тът въвежда единна и цялостна рамка за отчитане на всички видове застрахова-
телни договори на застрахователите. Съществената, сложна и дългоочаквана про-
мяна в застрахователния счетоводен модел, продиктувана от целта за постигане 
на задълбочено глобално хармонизиране на застрахователното счетоводство с 
принципите на МСФО, регламентира рисково – базираното оптимизиране на заст-
рахователните портфейли и тяхната отчетност. В основата e групирането и 
оценката на всички застрахователни договори в застрахователното дружество, 
според изискванията на Стандарта и отделянето на застрахователните приходи и 
разходи от финансовите. Изследвана е подготовката на застрахователите за 
въвеждането на МСФО 17 Застрахователни договори, ключови предизвикателства 
пред тях, резултат от неговите изисквания и потенциалните „магистрални 
ефекти“ от приложението му върху процесите в застрахователния бизнес. В 
продължение на направените оценки и изводи и с цел постигане на пълнота на из-
следването, автора поставя и началото на дългосрочни наблюдения и изследвания 
върху очакваното удовлетворяване на   критерия за висок резултат от интелигент-
ната специализация в корпоративната отчетност на застрахователите чрез 
въвеждането на МСФО 17 Застрахователни договори, обвързан с възможностите 
за повишаване на конкурентноспособността и пазарните предимства на застрахо-
вателите и постигане на качествено подобрение в клиентската удовлетвореност 
от  застрахователните услуги и разбирането за прозрачност на застрахователния 
бизнес.  

Ключови думи: застраховане, застрахователни договори, застрахователно счето-
водство, счетоводен модел, оповестяване, роботизация . 
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Abstract: The International Accounting Standards Board / IASB / turned 2021 into the 
beginning of an important stage of introduction into the corporate reporting of insurers. 
The strategic line for insurers to be part of a smart economy and smart growth - economics 
and growth based on knowledge and innovation – rejoices ahead of the introduction of the 
new IFRS 17 Insurance Contracts, which regulates a revolutionary change over the past 20 
years in the accounting model applied to the insurance company. The Standard introduces 
a single and comprehensive framework for reporting all types of insurance contracts to 
insurers. The substantial, complex and long-awaited change in the insurance accounting 
model, dictated by the objective of achieving a thorough global harmonisation of insurance 
accounting with the principles of IFRS, regulates risk-based optimisation of insurance 
portfolios and their reporting. The basis is the grouping and evaluation of all insurance 
contracts in the insurance company, as required by the Standard and the separation of 
insurance income and expenses from the financial one. The preparation of insurers for the 
introduction of IFRS 17 Insurance Contracts, key challenges facing them, as a result of its 
requirements and the potential „highway effects“of its application to the processes in the 
insurance business. In the course of the assessments and conclusions made and in order to 
achieve the completeness of the study, the author also launches long-term observations and 
studies on the expected satisfaction of the criterion of high performance of intelligent 
specialization in the corporate accountability of insurers through the introduction of IFRS 
17 Insurance Contracts, tied to the possibilities of increasing the competitiveness and 
market advantages of insurers and achieving a qualitative improvement in customer 
satisfaction with insurance services and understanding of transparency of the insurance 
business. 
 
Keywords: insurance, insurance contracts, insurance accounting, accounting model, 
disclosure, robotisatio. 

 
Интелигентната специализация е стратегия за устойчив растеж на Европейския 

съюз (ЕС) и страните членки за периода 2011–2020 г. Интелигентната специализация 
е специализация в условията на икономика на знанието: специализация с активно 
участие и интензивно прилагане на знания [8]. На европейско и на национално ниво 
/Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012– 2020/ се 
поставя стратегическата цел за териториално сближаване (кохезия) и преодоляване 
или поне намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия [5].  

Застрахователната дейност у нас се осъществява от застрахователи, които могат 
да бъдат „застрахователни акционерни дружества, взаимозастрахователни коопера-
ции или чуждестранен застраховател чрез клон, които имат за предмет на дейност 
застраховане“[2]. Застрахователните рискове и разновидностите в проявлението им, 
определящи параметрите на застрахователните отношения и видовете застраховател-
ни продукти, са еднаквата предпоставка и основен мотив за създаването и функцио-
нирането на застраховател в една от трите му форми. В този смисъл, общите норма-
тивни актове, които определят в застрахователния сектор счетоводството са: Кодекса 
за застраховане, Търговския закон, Закон за кооперациите, Закон за корпоративното 
подоходно облагане и други.  

Цялостният процес на счетоводното отчитане в застрахователното дружество  се 
осъществява чрез синхронизирана система за количествено отразяване и качествено 
характеризиране в паричен измерител на факти, явления, процеси и дейности на заст-
рахователя, които водят до изменения на неговото финансово и имуществено състоя-
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ние. Целта му е да представи счетоводна информация за състоянието и кръгооборота 
на активите и пасивите на застрахователя чрез достоверна хронологична и синтезира-
на информация, като се подразделя на синтетична и аналитична отчетност. Навлизай-
ки в спецификата на застрахователната дейност и особеностите й, се засилва и 
същественото приложение на специфичните нормативни актове: Закон за счетоводст-
вото, Националния сметкоплан, НСС, МСС и  МСФО.   

Спазвайки изискванията на Закона за счетоводството, Кодекса за застраховането,  
Международните стандарти за финансово отчитане /МСФО / МСС/, Директива 
2009/138/ЕО [14] на Европейския парламент и на Съвета от 2009 г. относно започва-
нето и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност, Регламент 
/ЕС/ 2016/1376/1976 на Комисията от 2016 г. за определяне на техническата информа-
ция за изчисляване на техническите резерви и основните собствени средства и други, 
застрахователите съставят финансовите си отчети. Годишният финансов отчет 
включва: Счетоводен баланс, Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход, Отчет за промените в собствения капитал и застрахователни резерви за 
периода, Отчет за паричните потоци, Приложение с бележки към финансовия отчет, 
Отчет за финансовото състояние към началния период , когато се прилага счетоводна 
политика за преизчисления със задна дата на счетоводни статии . 

Международният борд за счетоводни стандарти  /МБСС/ обяви по законов ред 
решението си да внесе подобрения в оповестяването на рисковете и сумите, обвърза-
ни с тях, регламентирани със застрахователните договори или полици на застрахова-
телите, като наложи въвеждането на МСФО 17 Застрахователни  договори. Опреде-
лено той е кулминацията на 20 години дискусии и преговори и създава значителни 
промени в световния застрахователен пазар. Началото на разработване и въвеждане 
на Международен стандарт за финансово отчитане на застрахователните договори 
стартира през  2004 г. с  МСФО 4 Застрахователни договори. Целта му е „да спе-
цифицира финансовото отчитане на застрахователни договори от всяко предприятие, 
което издава такива договори до момента, в който Съветът завърши втората фаза на 
своя Проект за застрахователните договори.“[10]. Обхватът на приложение на МСФО 4 
Застрахователни договори е за застрахователни и презастрахователни договори, 
които издава застрахователя или притежава, както и за финансови инструменти, кои-
то той издава с негарантирани доходи.  

Новият МСФО 17 Застрахователни договори беше определен  да влезе в сила от  
01.01.2021г и за годишни периоди стартиращи на или след 01 януари 2021г., като 
отмени  МСФО 4 Застрахователни договори. С приемането на Регламент 2020/2097 
от 15.12.2020 г.  Европейската комисия прие още веднъж да отложи влизането в сила 
на новия стандарт от 01.01.2023 г.. Целта на отлагателните промени е да се намалят 
разходите на компаниите, като се опростят  някои изисквания на МСФО 17 Застра-
хователни договори  и  улесни отчитането на резултатите от застрахователната дей-
ност.  

Целта, която си поставя автора е да се определят някои ключови  предизвикател-
ства пред застрахователните компании, резултат от изискванията на МСФО 17 
Застрахователни договори, както и потенциалните ефекти от неговото приложение. 
Резултатите от задълбоченото изследване на автора върху готовността на застрахова-
телите за промяна и върху самата промяната в модела на счетоводно отчитане на 
застрахователните договори, обосновават направените изводи  и оценки. 

Обект на научното изследване са застрахователните договори и промените 
наложeни от МСФО 17  Застрахователни договори. 
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Задачите, които автора си поставя са: 
 Да разкрие същностните характеристики на застрахователните договори, за 

да изкаже мотивирано  твърдението си ,че те са „ магнита“ който привлича и 
„огледалото“, което отразява в пълнота въведената промяна в счетоводния 
модел за отчитане на застрахователните договори;  

 Да определи застрахователните и незастрахователните влияещи фактори и 
причини, свързани и допринасящи за значимостта на тази промяна; 

 Да представи виждане за ключови предизвикателства пред застрахователите 
от въвеждането на Стандарта; 

 Да даде отговор на въпроса „Може ли и защо МСФО 17 Застрахователни до-
говори е интелигентна специализация за застрахователите;  

 Каква е готовността на застрахователните дружества в България за плавен 
преход и въвеждане  на Стандарта; 

В хода на направеното изследване са приложени научни методи, като  анализ, 
синтез, индукция и дедукция, методът на сравнението, абстрактно – логическия 
метод  и специфични подходи, като историческия и системните подходи. Информа-
ционното осигуряване на оперативната емпирична част на изследването, са резултати 
от направени проучвания на одиторски международни компании и предоставени 
данни от международни професионални организации, анкети от направено проучване 
на застрахователи от българския застрахователен пазар. 

Застрахователната дейност сe осъществява въз основата на сключени  застрахо-
вателни договори по видове застраховане между застраховател и застраховащ. Без заст-
рахователен договор не може да има застраховка.  Затова можем да кажем, че заст-
рахователния договор е „облеклото“ на застрахователната продукция и има способността 
мащабно да отрази различни по вид актуални промени при застрахователите. Една такава 
съществена промяна е въвеждането на новия МСФО 17 Застрахователни договори. 

Основният обект на МСФО 17 Застрахователни договори е застрахователния 
договор. Това ни задължава най – напред да спрем вниманието си върху неговата 
същност и специфични особености. Така според автора, еднозначно ще можем да 
определим, като изключително важно решението да се внесат значителните  промени 
точно при застрахователните договори и тяхната отчетност. Същността на застрахо-
вателния договор се определя в чл. 380 от Търговския закон [1]. Правната уредба на 
договора за застраховка е регламентирана в Търговския закон, а общия режим на 
застрахователите е уреден в Закона за застраховането. Според чл. 380 от Търговският 
закон [1], с договора за застраховка застрахователя  се задължава да поеме определен 
риск и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования 
обезщетение или застрахователна сума, а застрахования се задължава да заплати пре-
мия. Договорът е двустранен, възмезден, формален (сключва се във вид на застрахо-
вателна полица или на друг писмен акт). Той е алеаторен договор, тъй като обемът на 
престацията на застрахователя не е известен в момента на сключване на договора.  

Със застрахователният договор се оформя и документира застрахователната 
сделка между застраховател и застраховащ. Съдържанието му включва задължител-
ни реквизити, като имена и адрес на страните, обект на застраховане, покрити застра-
хователни рискове, начало и край на застраховката, застрахователна премия и перио-
дичност на плащане, размер на застрахователната сума, дата на издаване на застрахо-
вателния договор и други, като въз основа на информацията от тези реквизити се 
идентифицира застрахователен обект и застрахователен интерес, горна граница на 
застрахователна отговорност и се определя правото на застрахования / или ползващо-
то лице / да получи застрахователно плащане от застрахователя при настъпване на 
застрахователно събитие. 
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Морското застраховане, като специфичен вид застраховане има  специалните раз-
поредби, свързани с договора за морска застраховка, които са посочени  в глава де-
сета на Кодекса на търговското корабоплаване [4] от 2002 г. Там от чл. 245 до чл. 289 
са обхванати въпросите: какъв е предмета на морската застраховка, какво покрива 
застраховката на кораб срещу морски рискове,  кои са покритите морски рискове и 
кои са изключените рискове, времетраене на застраховката, задължение за уведомя-
ване и последици от неуведомяване и други. Застрахователната полица според  
чл. 259  от Кодекса за търговско корабоплаване съдържа: предмет на застраховката 
/застрахователния интерес/, а при превози на товар – наименованието на кораба; заст-
рахователна сума; покрити рискове; времетраене на застраховката; пътуването и 
междинните пристанища, в които корабът ще спре до местоназначението; мястото и 
деня, в който полицата е издадена; застраховащия; застрахователя и подпис на негов 
представител. За всички последващи изменения застрахователя издава писмена при-
турка към застрахователната полица  / застрахователния договор.  

Застраховането, като стопанска дейност, представлява сключване, поддържане и 
приключване на застрахователни договори. Правата и задълженията на субектите в 
застрахователното правоотношение, детайлизират „образа“ страните в  застрахова-
телния договор, определен от конкретния вид застраховане. Оттук отговорностите, 
които носят застрахователите са различни и степента на поетите застрахователни 
рискове. Това води до разделянето на застраховането в три основни вида: 

 Пряко застраховане – застрахователя сключва застрахователни договори по 
видове застраховане и поема застрахователни рискове, свързани със застрахо-
вани лица или обекти; 

 Съзастраховане – застрахователния риск се покрива от повече от един застра-
хователя, всеки от които отговаря пряко пред застрахованото лице или трето 
лице, ползващо се от част от застрахователното обезщетение и при приети 
общи условия по застраховката; 

 Презастраховане – съгл. чл. 4 от Кодекса за застраховането[3], [11] „е дейност 
по поемане по силата на презастрахователен договор на всички или част от 
рисковете, покрити от застраховател или от друг презастраховател, срещу 
отстъпване та застрахователна премия /активно презастраховане / и пряко 
свързаните с това дейности“. 

Формираното разделение на застраховането, определя основните видове догово-
ри: застрахователни, съзастрахователни и презастрахователни. Ключово условие, за  
съществуването им е поемането на застрахователни  рискове от застрахователя, кои-
то са различни по вид, настъпването им е случайно или извън съзнателната воля на 
заинтересованите /ползващите/ лица и по отношение  на опасността  имат висока сте-
пен на неизвестност. Размерът на застрахователния риск, който застрахователя пое-
ма, е в правопропорционална  връзка с размера на застрахователната премия. Тя от 
своя страна е  единна и неделима. Брутният й размер включва три съставни части: 
първа част за покриване на застрахователния риск, втора част  – спестовна част при 
животозастраховките и трета част, надбавка за покриване разноски на застраховате-
ля. В случаите на неплащане на застрахователната премия, застрахователя може да 
намали застрахователната сума /застрахователната отговорност/, да направи промени 
в застрахователния договор или да го прекрати.  

Чисто застрахователните основни  причини, които определят значимостта на 
промяната, която засяга застрахователните договори, се основават на динамиката в 
присъщите само на общия застрахователен цикъл особености /не се срещат в никой 
друг бизнес/, а именно [7]: 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

281 

 Обръщане (инверсия) на застрахователния производствен цикъл – първо се сключ-
ва застрахователен договор, застрахованият потребява евентуално в по-късен пе-
риод застрахователната услуга, но я предплаща изцяло или на разсрочени вноски. 

 Двоен (функционален) аспект на дейността в застрахователното дружество – 
застрахователно-техническа и финансова дейност. 

 Формирането на уникални пасиви при застрахователя – застрахователни ре-
зерви с целево предназначение. 

 Наред с влияещите чисто застрахователни причини, автора намира и значителен 
брой незастрахователни причини /счетоводни, правни, регулаторни, търговски и 
други/, които имат комплексно въздействие. Някои от тези причини са:  

 Различните видове застраховане и голямото разнообразие от застрахователни 
продукти, което затруднява откриването и оценката  на прилики и разлики 
при тях, съотнесени към местните законодателства в различните държави;  

 Въвеждането на Платежоспособност II с Директива 2009/138/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ; 

 Разнообразието от практики за управление на активите и пасивите на застра-
хователя, както и въздействието на местните законодателства върху съставни 
елементи на цената на застрахователната услуга;  

 Многообразието от счетоводни модели за отчитане на застрахователните и 
презастрахователните договори в отделните държави; 

 Преминаването от линейна към кръгова икономика  и породилите се нови 
проблеми пред застрахователите: нормативни регулации и нови изисквания 
за оповестяване на информация; поява на нови застрахователни рискове, 
свързани с климатичните промени, които са: физически рискове /physical 
risks/ и рискове, свързани с прехода /transition risks/; „включване на екологич-
ното застраховане като задължителен компонент в корпоративнатата кон-
цепция за сигурност на предриятията“ [6] и други; 

 Появата и разпространението на COVID - 19 и настъпилата неочаквана криза; 
 Дигиталната трансформация в глобалното застраховане и въведените проме-

ни в прилаганите продажбени техники и процедури в търговските срещи с 
клиенти по видове застраховане, които променят и отчетността на процесите, 
свързани със застрахователни приходи и разходи.  

 Необходимостта от усъвършенстване на информационното осигуряване на 
управленските структури и увеличаване възможностите им за своевременни 
оценки, анализи и предписания на активности  по определен застрахователен 
счетоводен модел е удовлетворена, счетоводния модел е разписан в Стан-
дарта.  /виж Фиг. №1/ Тава е дългоочакваната и еднаква за всички структура 
на счетоводен модел, която ще унифицира счетоводното отчитане на заст-
рахователните договори в глобален мащаб.  

Значението на застрахователният риск за отчетността се изразява чрез  оценката 
му „договор по договор“ като наблюдаваните му параметри са: големина на риска, 
значителност и възможните промени във времето. МСФО 17 Застрахователни дого-
вори приема, че застрахователният риск е значителен, ако настъпи застрахователно 
събитие и застрахования претърпи загуби на базата на настоящата стойност. Акцен-
тът е върху застрахователните рискове, които са основния класификационен фактор, 
определящ агрегирането на застрахователните договори в съответствие с МСФО 17 
Застрахователни договори. В  параграф 14 на МСФО 17 Застрахователни договори   
се дават насоки за нивото на агрегиране, като се посочва, че предприятията трябва да 
идентифицират портфейли от застрахователни договори, които включват договори, 
които са предмет на подобни рискове и се управляват заедно. 
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Съставът на портфейлите /минимум три групи портфейли, съгласно параграф 16 
на МСФО 17/ се определя при първоначалното признаване и не трябва да се променя, 
като е възможно при определени случаи в даден портфейл да попадне и само един 
договор. Това означава, че застрахователни договори от един вид застраховане, но от 
различна продуктова линия, не могат да бъдат в един и същ портфейл, поради раз-
личието в проявлението на поетите застрахователни рискове. Например, животозаст-
рахователни полици с еднократно плащане на застрахователната премия и фиксирана 
гарантирана застрахователна сума /рента/ и за сравнение – застраховка „Живот“ с до-
пълнителни здравни покрития и с периодично плащане на застрахователни премии  
/месечно, тримесечно, шестмесечно или годишно периодично плащане/. От примера 
е видно, че и двете застраховки са с предмет на застраховане живота, здравето и те-
лесната цялост на застрахованото лице, но са от различни продуктови линии. Стан-
дартът в параграф 16 [10] изисква  въз основа на измерване в рамките на застрахова-
телното дружество и предлаганите застрахователни продукти /видове застраховки/, 
да бъде разделен застрахователния портфейл в групите: 

 Група договори, които са тежки при първоначалното признаване, ако има та-
кива; 

 Група договори, които нямат първоначално признаване възможност за 
последващо обременяване, ако има такова; 

 Група от останалите договори в портфейла, ако има такива. 
 

Фигура № 1 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЧЕТОВОДЕН МОДЕЛ 

съгласно ММСФО 17 Застрахователни договори [10] 
 

 
 

Източник: [10], Авторово решение за обработена и представена информация. 
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Прилагането на рисково-базираното оптимизиране и мониторинг на застрахова-
телния портфейл, гарантира съответната на променящите се рискови ситуации адек-
ватност и гъвкавост за приспособяване на динамиката на портфейла към реалните  
рискови опасности. 

Моментът на сключване на застрахователен договор между застраховател и 
застрахован, независимо от вида застраховане, се предхожда от значителна по обем 
работа: актюерски доклад с оценка на размера на  застрахователната премия; работа 
по оценка на риска и произнасяне с позитивно решение за приемане за застраховане 
на потенциалното застраховано лице или застрахован обект /само тогава следва 
издаване на застрахователен договор/, презастрахователна оценка при определени 
условия /например, сключване на застраховка „Живот“ с голям размер на застрахова-
телната сума и за дълъг застрахователен срок/; посредническа и подписваческа ра-
бота, осъществена от застрахователни посредници, оферирали въз основа на устано-
вените потребности потенциалния клиент и приетата от него преддоговорна инфор-
мация;  статистическа – най-често при застраховащи с поредно кандидатстване за 
застраховане /относно настъпили назад във времето застрахователни събития и 
направени застрахователни плащания по тях, брой застраховки „Живот“ и застрахо-
вателни суми по тях и други/; счетоводна работа /например, при едновременно при-
ключване на застраховка „Живот“ и погасяване на предоставен заем от застраховате-
ля при застраховащи с поредно кандидатстване за застраховане/ и други. Началото на 
периода на застрахователно покритие, датата на първата внесена застрахователна 
премия и за тежките договори /основно при закъсняло плащане на вноските/ момента 
на възмездно приключване, остават задължителните условия за признаване на 
застрахователните договори. Това е утвърдено в параграф 25 [10] посветен на приз-
наването на група застрахователни договори. Тук е мястото да покажем в цифри как-
ва е реалната обща картина на застрахователните договорни портфейли по фактичес-
ки величини, например в животозастраховането на българския застрахователен пазар.  

Общият брой на застрахователните договори в животозастраховането намалява, 
като броят на новосключените договори от януари до декември през 2019 г. е 
намалял с 47 145 броя, през 2020 г. спрямо 2019 г. намалението е с 121 170 броя. 
Нарастването в големината на застрахователните суми по действащите договори се 
обяснява с нарастващия брой на застрахованите лица при  намаление в броя на 
застрахователните договори. Средната застрахователна сума на един новосключен 
договор през 2018 г. е 13 706 лева, през 2019 г. тя нараства с 45 % или 19 915 лева, а 
през 2020 г. нараства спрямо 2019 г. с 64 % или 32 684 лева, което е със 135 % повече 
от застрахователната сума през 2018 г. Изплатените застрахователни суми по 
настъпили застрахователни събития са основният производствен разход в застрахова-
телните дружества, като нарастващите му суми по видове плащания /за изтекъл срок, 
загуба на живот и други/ е в резултат на развитието на рисковете и има конкретни 
измерения в отделното застрахователно дружество.  
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Таблица № 1 
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОТФЕЙЛ, БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД И 
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В 

БЪЛГАРИЯ 

 

Източник: информацията е по данни на застрахователите, представени в КФН 
съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на 
активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, 
презастрахователите и Гаранционния фонд [13] 

 
Съществени за анализа на застрахователите и във връзка с новия  МСФО 17 

Застрахователни договори са въпросите, свързани със: брутен премиен приход по 
видове канали за продажба; разходи за застрахователна дейност към края на отчетен 
период; преки и косвени аквизиционни разходи и други.  

МСФО 17 Застрахователни договори изисква различно представяне в отчета за 
доходите и разграничаване  по-рязко на двата основни източника за печалба – застра-
хователна и инвестиционна дейност. Печалбата от застрахователно покритие е разли-
ката между застрахователни приходи и застрахователни разходи. Инвестиционният 
резултат от управление на финансовите активи се представя отделно от застрахова-
телния резултат. Различният момент във времето на плащане на застрахователните 
премии и застрахователните обезщетения /застрахователни суми, позволява на заст-
рахователното дружество да акумулира голям размер парични средства, които се 
инвестират и генерират инвестиционен доход или това е резултата от процеса на 
инвестиране на застрахователните резерви. С течение на времето дисконтирането се 
амортизира и финансовия разход се представя с прихода от инвестициите, а не като  
част от резултата от основната застрахователна дейност. Това  отделно представяне е 
постигнато в МСФО 17 Застрахователни договори, а при МСФО 4 ефектът на 
дисконтиране обикновено не се представя отделно. 
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МСФО 17 Застрахователни договори  параграф 71 [10] налага промени в инвес-
тиционните договори с дискреционно участие, като например: датата на първоначал-
но признаване е датата, на която застрахователното дружество става  страна по до-
говорни отношения; границите на договора  се променят  –  паричните потоци са в 
границите на договора и отразяват обещаните суми и свързаните с тях рискове и 
други.  

Подобреното отразяване на икономическите реалности във финансово-счетовод-
ните отчети, отразено чрез параграф 32 [10] „при първоначално признаване, пред-
приятието оценява група застраховки“. Например, при оценка на задължения по заст-
рахователни договори по МСФО 17 се изисква да се използват актуални към отчет-
ната дата преценки на сумите и проявлението на паричните потоци във времето и 
дисконтови проценти / параграф В 72 – В 85 / [10], които се прилагат към оценките 
на бъдещите парични потоци. МСФО 17 изисква застрахователните пасиви да бъдат 
сконтирани, като тук се включват и застрахователните резерви за предстоящи застра-
хователни плащания.  

Оценката на бъдещите парични потоци е за всеки застрахователен договор в рам-
ките на вида застраховане. Застрахователят няма да признава, като пасив или актив, 
очаквани застрахователни премии или вземания, които са извън действащия в момен-
та застрахователен договор. В случая подобни постъпления е правилно да бъдат от-
несени например, към бъдещи застрахователни договори. По този начин оценката на 
бъдещите парични потоци по вид застраховане, включва всички бъдещи парични по-
тоци от всеки един застрахователен договор по вида застраховане. Паричните потоци 
са в границите на един застрахователен договор в рамките на един отчетен период. 
През него въз основа на регламентираните права и задължения, застрахователя може 
да изиска застраховащите по застрахователните полици да платят застрахователните 
си премии и съответно има задължението за предостави на притежателите на застра-
хователни полици качествени застрахователни услуги.  

Съществените права и задължения на застрахователя могат да се променят или 
приключат при преоценка и промяна на застрахователното покритие по една застра-
хователна полица. Например, застраховащият по дългосрочна рисково – спестовна 
застраховка в течение на застрахователния срок е добавил застрахователни рискове 
към основното застрахователно покритие на своята застраховка, основано на пред-
ставена декларация за актуално здравословно състояние и в някои случаи медицин-
ски преглед и изследвания. Тази негова активност в управлението на застраховател-
ната  полица, води до преоценка на общият риск за застрахователя по този застрахо-
вателен договор и е с резултат увеличена брутна застрахователна премия за застрахо-
ващия по застрахователната полица. Друг случай в застраховането е, застраховател-
ната преоценка на рисковия портфейл от застрахователни договори, в чиято група 
попада конкретен застрахователен договор, отличен като високо рисков и това до-
вежда до калкулиране на актуализирана застрахователна  рискова премия въз основа 
на информацията от оценката, която е дължима от застраховащия след момента на 
преоценка.  

Измерването на застрахователните договори изисква да се дисконтират бъдещите 
парични потоци, като се отчете влиянието на финансовите рискове върху тях. Сред-
нопретеглените дисконтови проценти в една група договори е отлична възможност за 
приложение към момента на признаването им. Задължение на застрахователя е и да 
оповести използваната техника за коригиране на риска. Коригирането на риска, от-
носно бъдещите парични потоци, има за цел да измери влиянието на  несигурността  
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върху  паричните потоци на застрахователните договори и не трябва да обхваща 
ненастъпили застрахователно-оперативни рискове, произтичащи от основната застра-
хователна дейност.   

В параграф 38 от МСФО Застрахователни договори  [10] е представено съдържа-
нието на маржа на договорената услуга, като „компонент на актива или пасива за 
което представлява нетрудовата печалба и предприятието иска да го признае като 
представляващо услуга в бъдеще“. Обект на измерване на маржа на договорената 
услуга при сключване на застраховка са всички активности, които не създават 
приходи и разходи от постъпления на вноски и застрахователни плащания по кон-
кретен застрахователен договор, както и всички застрахователни договори по вид 
застраховане в застрахователното дружество. Последващото измерване в края на 
всеки отчетен период, включва отговорността на застрахователя за събраните застра-
хователни вноски и маржа на договорената услуга към определена отчетна дата, как-
то и размерът на паричните потоци за погасяване на минали застрахователни  услуги. 
Договореният марж на застрахователната услуга по вид застраховане в края на отчет-
ния период е печалба или положителен финансов резултат по вида застраховане, 
съответно се признава в печалби или загуби, защото се и пренасочва за бъдещи 
задължения към  същата група застрахователни договори от вида застраховане.  

Промяната на застрахователните договори е възможна по договаряне между заст-
раховател и застраховащ или при промени в нормативната уредба. Съществено е да 
бъде направена преценка дали промяната се квалифицира, като модификация и да бъ-
де отчетена като промяна в приблизителните оценки или да бъде отписан застрахова-
телния договор. Отписват се изцяло или частично изтеклите застрахователни договори. 

Оповестяването при МСФО 17 Застрахователни договори е вградило „автомати-
зъм „ с надеждна възможност потребителите на финансово-счетоводни отчети и на 
инвеститорите най-вече, да сравняват финансовите отчети на различните застрахова-
тели, както и да се анализират и оценяват  

финансови отчети на застрахователи, които оперират в различни държави с 
компании от други индустрии. До влизането в сила на Стандарта се допускаше от 
един застраховател прилагането на различни счетоводни политики, оперирайки в 
различни държави по дадена тема. Например, аквизиционните разноски за сключване 
на застраховки по видове застраховане, в някои държави се признават в отчета за до-
хода незабавно, а в други държави, се разсрочват и „амортизарат“, каквато е практи-
ката в България. При МСФО 17 Застрахователни договори многонационалните ком-
пании в рамките на групата ще оценяват застрахователните договори. Това е положи-
телно, защото ще улесни сравнението на отделни величини и резултати по застрахо-
вателни продукти и по географски области. Разработването и практическата реализа-
ция  на счетоводните политики, трябва да спазват определение концептуални рамки, 
законоустановени принципи, задължителни правила и обичайни подходи, за да може 
правилно да бъде организирана счетоводната отчетност. По този начин застраховате-
лите адекватно могат да отговорят н променящата се ситуация и гъвкаво – адаптивно 
да отразят настъпилите промени в застрахователната си дейност и в условията на 
криза – икономическа, политическа, здравна, възникнала и в резултат на пандемията 
от COVID – 19. 
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Въз основа на получена обратна информация от застрахователите, които работят 
по МСФО 17, бизнес областите, които се посочват от респондентите за  най-силно 
засегнати, са представени на фиг. 2. 

Продуктовият дизайн и ценообразуването или калкулирането на застрахователна-
та вноска, е най-дълбоко засегнатия застрахователен сегмент от цялостната дейност 
на застрахователя и затова 77% от респондентите са го посочили на първо място. 
Въздействието върху инвестиционната политика и управлението на риска е по-малко 
напрягащо и изненадващо застрахователите. Предвид фундаменталните промени, 
които се правят в презастрахователното счетоводство от МСФО 17, повечето от рес-
пондентите не идентифицират в предни позиции този факт по важност. Обяснението 
на автора за това е, че целеустремеността на комплексните ресурси на всеки застра-
ховател, е впрегнат за бързо „влизане в крак “ с МСФО 17  и акцента е върху рамката 
на въздействие върху брутния застрахователен бизнес, като обща картина и преди да 
се отрази  въздействието върху презастрахователните дружества.  

 

Окуражаващи са решенията на повечето застрахователи, които идентифицират 
възможности да оптимизират процесите и да модернизират системите си чрез проек-
ти за изпълнението на МСФО 17 Застрахователни договори. Това обхваща и актюер-
ските процеси и налага актюерски преобразования, което означава неминуемо  да 
стартира финансова трансформация, както и да се обслужи проект по намаляване на 
разходите, свързан с роботизация  и цифров труд. Всичко  това е с различни парамет-
ри при всеки застраховател, поради въздействието на регионалните различия в очак-
ванията и цялостното реализиране на преобразуванията. Роботизирани с успех,  мо-
гат да бъдат процесите по: 

 Издаване и активация на застрахователни договори. Автоматизираното гене-
риране на документи /договори, имейли, писма, оферти и други/ предполага 
използването на шаблони и променливи данни, извлечени от различни сис-
теми /файлове, предполага използването на шаблони и променливи данни, 
извлечени от различни системи /файлове, ERP и други/, създаване на допъл-
нителни писма и оферти. Регламента за валидиране на плащанията по застра-
ховки и неотификацията за предстоящи /просрочени плащания на застрахо-
вателни вноски, изключително тясно е свързан със промените в счетоводния 
модел и счетоводното им отчитане. 

 Защита на личните данни. Робот може да извършва искови операции с чувст-
вителни данни. 

 Очетоводяване на застрахователните плащания, като самостоятелна сфера в 
роботизацията. Извличане на плащанията например, на застрахователни 
вноски от системите за банкиране и осчетоводяване, събиране на вземания, 
напомняния за предстоящи плащания и други. 

 Обработка и заявка на щети. Извличане и обработка на информация от по-
лучени е-mail, прикачени файлове и създаване на  заявление за обезщетение. 
В процеса на ликвидация на щети, една от възможностите е отказ от заст-
рахователно плащане, т.е. роботизирано създаване на писма за отказ и изпра-
щане към заявителя на съответната щета. Обработката на заявления за щети 
много често изисква достъп до застрахователни портали на трети страни. 
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Фигура № 2 
 

НАЙ-СИЛНО ЗАСЕГНАТИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЛАСТИ  
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО  

НА МСФО 17 Застрахователни договори 
 

 
 

Източник: По данни обработени от автора от [9]. 
 

 Изплащане на щети в общото застраховане и застрахователни суми в живото-
застраховането. Включва извличането на данни от застрахователните обезще-
тения след одобрения, валидира данните от фактури и други оправдателни 
документи, въвежда плажни функции или цели файлове за масово плащане . 

 Изчитане на хартиени и електронни документи. Това включва извличане на 
данни от всеки договор, писмо, фактура, бланка и други документи и въвеж-
дането им в други документи.  

 Автоматично извличане на данни от външни web портали. Достъп и обработ-
ка на информация от публични партьорски web сайтове. Особено ценно при-
ложение има при брокерското офериране  на потенциални клиенти.  

 Автоматично извличане на данни от фактури. Свежда се до оптимизиране на 
извличането на данни от всички фактури. Част от високотрудоемката и ру-
тинна работа в здравното застраховане, автомобилното застраховане е свър-
зана с оперативно-счетоводната работа с фактури.   

 Използване на Chatbots  от потенциални клиенти по видове застраховане за 
получаване на обща информация за видове застраховки. Чрез тях може да се 
направи заявка за застраховка чрез отваряне на opportunity в CRM или нап-
рави заявление за щета в интерактивен режим.  На същият принцип по склю-
чени  вече застраховки, може да се получи информация за застрахователните 
покрития по договора, предстоящите плащания на застрахователни вноски и 
други.  

 Други. 
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Интерес представлява направеното през декември 2019 г.  изследване от PwCBulgaria 
[12] /ПрайсуотърхаусКупърс/ за моментното състояние на степента на готовност на 
българския застрахователен пазар за МСФО 17 Застрахователни договори. Участни-
ци в проучването са 15 застрахователни дружества, като използвания подход е анке-
та. Изследването съдържа  въпроси в две части: 

1/ Оперативни аспекти; 
2/ Нормативни аспекти.  
От всички участвали в проучването 47 % са успели да завършат и определят 

обхвата на проекта по въвеждане и прилагане на МСФО 17 Застрахователни догово-
ри. На въпроса „Смятате ли, че в етапа на определяне на обхвата успяхте да постиг-
нете своите цели ?“: от гледна точка на приложимост /релевантност  на стандарта – 
29 % отговарят „напълно“, 21 % „частично“, 29 % „умерено“, 21 %  „не напълно“ и 
0% „не“; от гледна точка на определяне на методологическите подходи и различните 
опции, които следва да бъдат взети под внимание – 7 % „напълно“, 21 % „ частично“, 
36 % „умерено“, 29 % „не напълно“ и 7 % са отговорили „не“; от гледна точка на 
оценяване на ефекта върху отчетите – 0 % са отговорили „напълно“, 7 % „ частично“, 
43 % „умерено“, 29 % „не напълно“, 21 % са отговорили с „не“.  

Взаимовръзката с Платежоспособност II и възможността за повторно използване 
на наличните разработки от нея, са използвани частично от 57% от всички участни-
ци, като още по-конкретно същият процент участници са  отговорили, че частично 
могат да се използват и наличните разработки за моделиране на паричните потоци . 

Според нивото на трудност по отношение на приложението на изискванията на 
Стандарта, 29 % са срещнали значима трудност при сегментирането на застрахова-
телните продукти по групи: обременяващи, без съществен риск да бъдат обременява-
щи и други, 42% „умерена трудност“, 29% „минимална трудност“,  без затруднения 
50% са посочили, че са се справили по въпроса за сегментирането на застраховател-
ните продукти по години на тяхното възникване и едва 7% са имали непреодолима 
трудност да направят това; 36 % са срещнали значима трудност по прилагането на 
начисления на амортизация /или освобождаването й/ на маржа за договорно обслуж-
ване /CSM/ на базата на единица за покритие и същата значима трудност 43% от 
всички са имали при целия процес, свързан с формирането, последващото оценяване 
и отписване на маржа за договорно обслужване; 7% от участниците са имали непрео-
долима трудност при избора от разнообразието модели за оценяване на портфолиото. 

На въпроса „Извършихте ли симулации, присъщи на прилагането на стандарта, 
върху представителна извадка от портфолиото за: основен модел – 23 % отговарят с 
„да“, 54 % с „не“ и 23 % „не мога да преценя“; опростен модел – подход за разпреде-
ление на премиите – 31% отговарят с „да“, 54% с „не“ и 15% с „не мога да преценя“,  
договори с участие в дохода от инвестиции: Модел на вариращи възнаграждения / 
такси – 15% с „да“, 54% с „не“ и 31% „не мога да преценя“; договори с участие в до-
хода от инвестиции: Основен модел – 8%  с „да“, 61% с „не“ и 31% с „не мога да 
преценя“. Въз основа на това 31% от всички участници потвърждават, че чрез извър-
шените симулации са придобили достатъчна яснота по всички въпроси, свързани с 
представянето на счетоводния баланс и финансовите резултати според МСФО 17, 
77% дават оценка за сравнително добра картина за  ефектите по отношение на прог-
нозните резултати и мониторинг, 54% нямат достатъчна яснота по всички въпроси за 
преработка и преструктуриране на текущите условия за финансово отчитане на база 
публикуваните отчети. 
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На въпроса „Какъв е Вашият прогрес в изготвянето на новите финансови от-
чети?“ – 33 % от всички участници са определили своя нов сметкоплан,  25% са опре-
делили своите счетоводни политики /подходи и 8 % са определили новите оповестя-
вания във връзка с МСФО 17. 

Въвеждането на МСФО 17, смятат 66% от респондентите ще доведе до модифи-
циране на всички аспекти на комуникация на финансовите резултати с цел приспосо-
бяването към него. От всички участници в изследването 77% смятат, че внедряването 
на МСФО 17 ще доведе до разработването на нови вътрешни методи за мониторинг, 
с цел гарантиране способността за изпълнение на целите /гарантиране на съпостави-
мост между планираните цели и счетоводните резултати и 59% от всички приемат, че 
тези промени ще бъдат източник на подобрение в сферата по Управление на риска и 
мониторинга на изпълнение на целите. От всички участници 66% смятат, че въвежда-
нето на МСФО 17 ще има значително влияние върху структурата на Финансовата 
функция и функцията по Управление на риска, което ще наложи предефиниране на 
функциите и отговорностите / средствата и ресурсите. От всички участници 59% смя-
тат, че МСФО 17 ще има ефект върху структурата и ценообразуването на продуктите. 
Според 58% от участниците,  окончателните разходи за МСФО 17 Застрахователни 
договори в сравнение с тези извършени за Платежоспособност II, са по-високи. От 
всички респонденти  66% смятат, че ще са готови в предоставения срок . 

Втората група въпроси в изследването са с нормативните аспекти. От всички 
участници 50% са финализирали класификацията на застрахователните си договори, 
според различните  счетоводни подходи за оценки. Обмисляли ли са възможността да 
използват следните счетоводни подходи за оценка: 66% – Основен модел; 50% от тях  – 
Основен модел, адаптиран към инвестиционните договори с допълнителни негаран-
тирани доходи; 50%  – Основен модел, адаптиран към презастрахователни договори; 
58 % – Опростен модел – Подход за разпределение на премиите; 58%  Модел на ва-
риращи възнаграждения.  

Обмисляли ли сте да използвате подхода „Друг всеобхватен доход“ върху задъл-
женията, произтичащи от договори, оценени съгласно следните модели: Основен 
модел – 46% са отговори и с „да“; Опростен модел – Подход за разпределение на 
премиите – 36% са отговорилите с „да“; Модел на вариращите възнаграждения – 46 % 
са отговорилите с „да“. 

От всички участници 45% смятат да приложат Подхода за разпределение на 
премиите опростен модел – за премии с покритие под 1 година, 27 % за договори над 
1г и 18 % са направили количествен анализ, за да потвърдят, че компанията има 
разумни очаквания, че оценката на задълженията за възникнали щети няма значител-
но да се различава от тази, направена съгл. Основния модел. 

 
Подход за разпределение на премиите – избор на опции: 
 18% са избрали – признаване на аквизиционните разходи директно, като раз-

ход, ако периода на покритие на договора е под 1 година, спрямо първона-
чалното  признаване;  

 27% са избрали – подход на дисконтиране на задълженията с оставащ период 
на покритие, съгласно периода  на хеджиране под 1 година; 

 27% са решили да изберат – подход за недисконтиране на задълженията за 
възникнали щети, ако паричните потоци се очаква да бъдат получени в 
период под 1 година от датата и настъпването на застрахователното събитие. 
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За  преминаване към МСФО 17 Застрахователни договори , от всички участници 
36%  са решили да използват подхода на „справедливата стойност“, 45% да използват 
модифициран ретроспективен подход и 27% да приложат – пълен ретроспективен 
подход.  От избралите подхода  „Справедлива стойност“ и на въпроса за кои  типове 
договори ще го приложите – 18% са отговорили, че на този етап не е избран критерий 
за прилагане – потенциално за всички договори и 7%  – „не мога да преценя“, 9% ще 
приложат за група от обременяващи при първоначалното им признаване или непече-
ливши договори и 64% „не мога да преценя„ и  27% предимно за договори за които 
се прилага модела на вариращите възнаграждения/такси и 64% „не мога да преценя“. 
На въпроса „От  коя подписваческа година имате достатъчно информация за да 
приложите ретроспективен подход?“  – 82% – от  2018, 46%  – от 2015, 27% – от 
2010, 18%  преди 2010 г.  

Извършилите количествен анализ за оценка на критерия за „значителен дял „ от 
възвръщаемостта и промяната в стойността на съответната позиция, за да  класифи-
цират своите договори, според модела на вариращи възнаграждения  са 9% и 36 % от 
всички, са идентифицирали договори, за които времевата рамка на договора няма да 
има съответствие между Платежоспособност II и МСФО 17 . 

За изчисляването на корекцията на риск 27 % от участниците са  обмисляли да 
използват метода „цена на капитала“, 36% „стойност под риск“ и 9% „други“. При 
определяне на методологията за дисконтов процент, 27% смятат, че в случай ,че са 
избрали подхода „отдолу/нагоре“ методологията избрана в контекста на Платежоспо-
собност II е приложима при: пазарните курсове /лихвени суапове/, корекция на про-
менливост е премия за неликвидност, за механизма за сближаване на безрисковия 
лихвен процент към крайния лихвен процент, за стойността на крайния форуърден 
лихвен процент и последната ликвидна точка. 

Изводите в обобщение на резултатите от тази анкета и изследванията на автора 
върху отчети на застрахователите, които се отчитат в КФН  към 31.12.2020 г., са 
направени  в кратък SWOT анализ в таблица № 2.  

В рамките на подготовките за въвеждане, МСФО 17 Застрахователни договори 
осветява с нова светлина възможностите за формиране на стратегии на застраховате-
лите. Позитивното виждане на Глобалния ръководител на застраховането  KPMG 
Лора Хай, дава посоката „Да използвате прехода като катализатор за иновации и да 
развиете нововъзникващите си лидери.“ и със скромното допълнение от автора – 
лидери, които да са детайлно наясно със застрахователния бизнес. 

 

Важни изводи за очакваното въздействие от въвеждането на МСФО 17 Застра-
хователни договори са: 

1/ Предимствата на интелигентната специализация в корпоративната отчетност 
на застрахователите днес, включва насищане със знания  /по застраховане и презаст-
раховане, финанси, счетоводство, актюерство, управление на риска и други/ на заст-
рахователите на всички нива, иновации, постигане  на ефективност и конкурентно-
способност. В застрахователната дейност и реалната бизнес среда - това са нови тех-
нологии, роботизация, автоматизация и други. Намирането на правилно техноло-
гично решение предлага PwC. 

2/ Въвеждането и приложението на МСФО 17 Застрахователни договори са 
повлияни от текущите застрахователни практики, броят и вида на застрахователните 
договори, еднократните  разходи за първоначално имплементиране и допълнителните 
при неговото текущо приложение / разходи, свързани с обучения на специалисти в об-
ластта на МСФО или  наемане на такива, промени в системите и процесите, рекон-
струкция на контролните механизми и други / в застрахователното дружество  и др. 
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Таблица № 2 
 

КРАТЪК SWOT АНАЛИЗ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА 
ГОТОВНОСТТА ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА   

МСФО 17 Застрахователни договори 
 

 
 

3/ Съществено значими са взаимосвързаните проблеми, които често водят до 
неизпълнение на заложените цели на застрахователите, като: честота и тежина и 
развитие на застрахователните събития, особено от природни катастрофи, COVID – 19; 
смъртност, заболеваемост и дълголетие; цикличност на презастрахователния сектор; 
повишената нестабилност и смущения в световните капиталови и кредитни пазари; 
неспособност да се постига достатъчен инвестиционен доход от собствения инвес-
тиционен портфейл отново в резултат на колебанията на пазарите на акции и фикси-
рани доходи; промени в законодателствата или нормативната уредба или тълкувания-
та им от регулатори и съдилища; ефекти от прекъсване на бизнеса от кибератаки; 
извънредни събития, свързани с клиенти на застрахователите, като фалити, ликвида-
ции и други събития, свързани с кредита; променящи се нива на конкуренция.  

4/ Застрахователните договори са отражение на логически свързани застрахова-
телни процеси и дейности: създаване и развитие на продуктите, оценка на застрахо-
вателните рискове и фактори за оценка на риска, актюерски техники и пресмятания, 
застрахователни разходи и разпределението им, формиране на размер на застрахова-
телната вноска по видове застраховане /ценообразуване/, политика за възнаграж-
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даване на застрахователни посредници, презастрахователна политика и други. В хода 
на цялостното изследване на автора, изказаното общо мнение „в един глас“  на заема-
щи ръководни позиции в застрахователните дружества у нас е, че това е не само сче-
товодна или актюерска промяна, а много по-задълбочена, взаимообвързана и широ-
кообхватна промяна.  

 
Заключение 
 

МСФО 17 Застрахователни договори има трансформиращ характер за застрахо-
вателите, обслужва целите на корпоративното управление и създава висок по стой-
ност информационен  резултат, който служи за обосновка и подпомагане на вземане-
то на  краткосрочни и дългосрочни ефективни решения. Оптимизирането на влияе-
щите фактори върху застрахователните процеси, свързани с елементите на застра-
хователните договори и тяхната отчетност при съпоставим законов регламент, опре-
деля успешния резултат от  стремежа за нарастване ролята на застраховането в жи-
вота на хората. 
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Abstract: The innovative activity of the educational process is specific and quite 
complicated, requires specific knowledge, skills, abilities. Today, the strategic task of 
educators-innovators is the effective educational motivation for students. The 2020 
academic year is vastly different to previous years and institutions, staff, and students are 
facing complex challenges. In terms of the impact of the COVID-19 pandemic on different 
countries’ education systems many differences exist. Online learning is an amalgamation of 
various pedagogical models instead of any one single model. The purpose of this article is 
to present the impact of coronavirus on higher education and the challenges facing 
students in online learning. 
 
Key words: students, online learning, Financial education, COVID – 19  

 
 

I. INTRODUCTION 
 

As of mid-March last year, governments worldwide imposed quarantines and social 
distancing practices as health measures in response to the spread of COVID-19. These 
restrictions disrupted millions of university students’ education worldwide and significantly 
altered university operations. Universities around the world had to close their campuses 
down in the spring of 2020 and shift all their academic programs online (Bao, 2020). 
Universities were not prepared for such atransition from classroom-based education to 
completely online education. Most universities initially lacked infrastructure and strategies 
(Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020). At present, situation of COVID-19, technology 
revolution has brought about lot of changes in education system. Many universities/schools 
throughout the world have made changes from traditional undergraduate classroom into 
virtual The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 
billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically, 
with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on 
digital platforms. Research suggests that online learning has been shown to increase 
retention of information, and take less time, meaning the changes coronavirus have caused 
might be here to stay.online education and blended learning environment. 

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. Given the sudden shift to emergency remote education at 
the start of the COVID-19 pandemic, combined with external stress factors, such as 
uncertainty about the situation, distraction at home and reduced social interaction (Son et 
al., 2020), as well as higher levels of autonomy, resource-management strategies may have 
played an important role in adapting successfully to emergency remote education. 
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II. STUDENTS AND COVID-19 
 
According to UNESCO, on 1 April 2020, schools and higher education institutions 

(were closed in 185 countries, affecting 1 542 412 000 learners, which constitute 89.4% of 
total enrolled learners. At the beginning of May, some countries, experiencing decreasing 
numbers of cases and deaths, started lifting confinement measures. The International 
Association of Universities’ (IAU) survey provided the first global overview of the impact 
of COVID-19 on higher education. The silver lining is that higher education institutions 
reported developing innovative approaches to these challenges by introducing more flexible 
online learning options, including blended and hybrid models. 

The pandemic and the lockdowns to contain it have affected the mental health of 
people around the world. Many students are suffering from stress and anxiety (Cao et al., 
2020; Islam, Barna, Raihan, Khan, & Hossain, 2020). Such psychological issues often 
hinder students from adapting to online education. Moreover, not all students have equal 
access to, and expertise on, digital technologies. Although these inequalities existed earlier, 
the COVID-19 pandemic has exposed this digital divide (Jæger & Blaabæk, 2020). 

Fortunately, current technology enabled electronic learning (e-learning) to be the core 
method of teaching the curriculum during the COVID-19 pandemic. E-learning is defined 
as using information technology to improve the quality of education. The incorporation of 
technological resources and innovative education strategies has transformed the teaching 
and learning processes. There are also uncertainties as to how long learning in the online 
environment would persist with the possibilities of moving back to the face-to-face 
environment again. Such a context presents an opportunity to study online student 
engagement, the sociocultural elements that shaped student online learning engagement and 
the considerations that teachers made to design online learning experiences for students. 

Universities provides structure and routine to the lives of students. For most students 
school isn’t just about academics, it is also about social interactions. Many friendships 
started by sitting next to each other in class. Many students enjoy participating in sports, 
music, school plays, robotics and a variety of other activities. Participation in these 
activities helps students to be more attractive applicants to colleges, universities and future 
employers. More importantly though, participation in these activities is an important part of 
students’ identities. Evidence about the psychological impact of coronavirus points to 
conditions of depression, post-traumatic stress disorder, and suicide (Galea et al. 2020; 
Wan 2020). The pandemic, such as COVID-19 increases psychological stress; and, the 
consequences of quarantine lead to emotional disturbance, depression, irritability, 
insomnia, anger, and emotional exhaustion among other health and mental health 
conditions (see Figure 1).  
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Figure 1 – COVID -19 and psychological stress 

Source: https://www.childandadolescent.org/the-impact-of-covid-19-on-high-school-
students/ 

 
Combining all these sources of stress has led to a detrimental impact on the mental 

health of students and academic staff. As a result, many universities have been quick to 
include adaptive measures. On the one hand, this situation will likely have a temporary 
impact on the value of degrees. On the other hand, this context may also open the door for 
faculty and institutions to rethink course assessments and academic integrity in the future. 

The problem is stress is one of the oldest and most important phenomena discussed by 
scholars today, and it has become of greater concern during the pandemic due to the strong 
links between stress and the COVID-19 outbreak. This is because the pandemic has led to 
widespread concerns regarding the increase in anxiety and stress among individuals all over 
the world. 

The COVID-19 pandemic has disrupted the lives of students in different ways, 
depending not only on their level and course of study but also on the point they have 
reached in their programmes. Those coming to the end of one phase of their education and 
moving on to another, such as those transitioning from school to tertiary education, or from 
tertiary education to employment, face particular challenges. The most important 
adjustment, for those used to teaching in classrooms in real time, is to take advantage of 
asynchronous learning. For most aspects of learning and teaching, the participants do not 
have to communicate simultaneously. 

Besides, it has made universities aware of student access to personal computers in 
learning and the various systems for managing online learning in university education. The 
transfer to online learning has demonstrated the convenience of distance learning and has 
even convinced some students (including adults, workers, unemployed and disabled 
persons) to reintegrate into university study programs. In the process, universities have 
realized that e-learning can contribute to the diversification of their student population by 
reducing students’ costs. Students who can learn at a distance effectively do not have to 
deal with the costs of commuting, housing and meal plans. Besides, online learning saves 
time for students who live off-campus by not having to travel. 
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New formats of how students are evaluated have particularly challenged faculty and 
students. The move of assessments and final exams to a virtual form has arguably raised the 
most critical academic integrity issues among administrators, faculty and students. On the 
one hand, faculty had minimal experience in preparing for online exams. The open-book 
format and the lack of student monitoring paved the way for more cheating than usual. On 
the other hand, students, especially those with limited access to the internet, feared that they 
would be at a disadvantage in the online assessments. 

Adapting to higher levels of autonomy and successfully applying these resource-
management strategies are, however, no easy feat for many students. A recent systematic 
review showed that students who choose to participate in online (blended) education 
struggle to use these strategies adequately; they experience self-regulation, motivational 
control, help seeking, and their technological competencies as main challenges (Rasheed et 
al., 2020). During the COVID-19 pandemic, students might experience similar but also 
additional challenges. Other than regular online education, emergency remote learning 
during COVID-19 involves learning in suboptimal spaces and isolation, putting a higher 
load on learners’ resource management. 

 
III. STUDENTS AND ONLINE EDUCATION 
 

As of mid-March last year, governments worldwide imposed quarantines and social 
distancing practices as health measures in response to the spread of COVID-19. These 
restrictions disrupted millions of university students’ education worldwide and significantly 
altered university operations. Universities changed their teaching, including a rapid switch 
to online learning. 

The Covid-19 Pandemic transformed the whole education process to online, which has 
been transited to e-learning in most universities worldwide. In student cases, it is the first 
time for learners to be engaged in e-learning officially. So, this study focuses on the online 
challenges and obstacles encountered during the pandemic and what needs to be done to 
support avoiding these problems. As other issues of using technology in traditional teaching 
and learning have been investigated and covered by several studies and projects. However, 
several important factors affecting the implementation of online learning technologies 
needed to be considered by the managers of these institutions, such as internet speed, 
coverage, and time constraints faced by both educators and students. The education system 
is comprised of many complex elements, such as instructors, students, syllabi, resources, 
and facilities, that must be carefully developed and designed to promote a fruitful education 
outcome. It is not easy to adopt or adapt to online learning in response to a sudden 
pandemic such as COVID-19 without encountering many problems and challenges. They 
may include issues such as unfamiliarity with the information technology platforms used; 
limited internet access; insufficient experience in dealing with online learning platforms in 
terms of student participation, interactivity, and engagement; lack of a process to assess 
online learning outcomes; and lack of experience in developing online course content or 
transforming courses from offline to online modes. Other challenges are relevant to 
university culture, such as low levels of positive engagement during online classes by 
students, and socially depressed learners (Al-Baadani et al., 2020). 

Online learning enables student-centered teaching approaches. Every student has their 
own way of learning that works best for them. Some learn visually others do better when 
they „learn by doing”. Course material is accessible 24 hours a day 7 days a week. Students 
have the ability to read and re read lectures, discussions, explanations and comments. Often 
spoken material in the classroom passes students by due to a number of distractions, missed 
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classes, tiredness or boredom. Using the internet to attend class, research information and 
communication with other students teaches skills in using technologies that will be critical 
to workers in the 21st century business community that works with colleagues globally and 
across time zones. Students often feel that they can actually listen to the comments made by 
other students. Because everyone gets a chance to contribute, students are less irritated with 
those that „over contribute” and can ask for clarification of any comments that are unclear. 
Students often comment that online learning lets them attend class when fully awake and 
attend in increments of convenient time block, rather than rigid 2 or 4 hour stretches once 
or twice a week. 

 

Most important aspect regarding the blended learning (BL), is a combination of both 
Face-to-Face and online teaching and learning. To create such an environment 
teacher/instructor should choose proper tools and techniques in the context of e-learning. 
While designing the course the instructor have keep in mind the basic learning tasks as 
shown in the Fig. 2 below. Blended learning environments can be of: 
 Interactive and Face-to-Face learning courses 
 Online courses and with discussions 
 Face-to-Face learning courses and online resources 
 Online learning course and less of Face-to-Face (Jamalpur et al. 2021). 
 

With the advancement of technology, Successful online learners must should be 
motivated, self-coordinated and timing management skills. Learning can be viewed through 
different aspects such as learning content and learning exercises. Online courses are 
personal and individualized learning. Learning can be viewed through different aspects 
such as learning content and learning exercises. 

Nowadays, the challenges to access online learning are less because both learners and 
teachers have been experienced the excellent opportunity of knowing and interacting with 
educational technology tools such as mobile-based learning, computer-based learning, and 
web-based learning. The role of information technology and COVID-19 pandemic in 
hastening current and future e-learning entrepreneurship activation are considered a 
panacea at the time of crisis and difficulties. 

 

 
Figure 2. Depicts the E-learning Tasks 

Source: Jamalpur et al.- A comprehensive overview of online education – Impact on 
engineering students during COVID-19 
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There are eight priorities from these centres to ensure an equitable and accessible 
online learning experience for students during the COVID-19 pandemic and into the future.  

1. Create accessible materials. 
2. Choose adequate digital technologies. 
3. Record lectures, and caption videos and audio content. 
4. Adopt inclusive culturally responsive teaching. 
5. Adopt a flexible approach to student participation. 
6. Ensure financial support and equipment. 
7. Understand student needs. 
8. Resource centres charged with supporting faculty in providing quality learning 

experiences. 
 

During the pandemic, universities had to quickly co-ordinate with administrative staff, 
professors, students and technical teams to transfer courses online to complete their 
academic year. This required faculty and students to rapidly master the use of learning 
management systems (such as Moodle, Blackboard, Google Education and In terms of the 
impact of the COVID-19 pandemic on different countries’ education systems many 
differences exist. This lack of homogeneity is caused by such factors as the start and end 
dates of academic years and the timing of school holidays. While some countries suspended 
in-person classes from March/April 2020 until further notice, others were less restrictive, 
and universities were only advised to reduce face-to-face teaching and replace it with online 
solutions wherever practicable. In other cases, depending on the academic calendar, it was 
possible to postpone the start of the summer semester (Connell, R., 2020). Fortunately, 
there is a range of modern tools available to face the challenge of distance learning imposed 
by the COVID-19 pandemic. E-learning has experienced significant change due to the 
exponential growth of the internet and information technology. New e-learning platforms 
are being developed for tutors to facilitate assessments and for learners to participate in 
lectures. The inclusion of e-Learning tools in higher education implies that a greater 
amount of information can be analyzed, improving teaching quality others) and distance 
learning communication software products (such as Zoom, Skype and Teams) to name a few. 

While each level of education faces its unique challenges, it is the higher education 
segment that may end up, by necessity, triggering a learning revolution. Universities are 
distinctive in that their students are both old enough to handle the rigours of online work 
and technologically savvy enough to navigate new platforms. The real challenge lies for the 
institutions in which they have enrolled. 

 

The challenges and problems encountered by university students during the COVID-19 
pandemic more deeply by collecting and analysing data from students about the impact of 
these emerging online learning technologies. The first challenge is relevant to online 
teaching and technical issues. This section has three main subthemes, which are 
summarized in Figure 3 below: 

 

 Information and work overload. 
 Difficulty adapting and unfamiliarity with the new online learning environment. 
 Personal health challenges related to stress and anxiety problems. 
 

 



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

300 

 
 

Figure 3. Summary of challenges due to the COVID-19 pandemic on university students 
Source: Al-Kumaim, N., et al (2021). Exploring the Impact of the COVID-19 Pandemic  
on University Students’ Learning Life: An Integrated Conceptual Motivational Model  

for Sustainable and Healthy Online Learning 
 

Secondly, the design of teaching plans remains unchanged even though COVID-19 has 
forced universities to change the way they teach and communicate. Some university 
instructors and students have little experience or training in using, assessing, and managing 
online distance education. This is consistent with previous research which indicated that the 
sudden emergence of COVID-19 means some instructors and students are facing extra 
challenges because of a lack of online teaching and learning experience.  

Thirdly, having to deal with multiple online learning platforms could be one reason for 
the information overload causing work overload and increasing stress levels among 
students. 

What are the disadvantages of online learning? For many students, one of the biggest 
challenges of online learning is the struggle with focusing on the screen for long periods of 
time. Another key challenge of online classes is internet connectivity. Without a consistent 
internet connection for students or teachers, there can be a lack of continuity in learning for 
the child. In an online class, there are minimal physical interactions between students and 
teachers. This often results in a sense of isolation for the students. Online learning requires 
teachers to have a basic understanding of using digital forms of learning. E-education 
requires self-discipline. 

Although online education has its limitations, there are several advantages of online 
learning. Online learning has to be the greatest revolution in contemporary education. It 
made a huge change in the system and opened great opportunities for everyone who wants 
to learn something. First, you can learn whatever you want. Second, all lectures and needed 
materials are provided via online platforms, so you’ll easily access them from the comfort 
of your home. Online courses look great on a resume. Third, self-paced learning means that 
the students can start completing the targets at any time, and he can arrange a learning 
schedule that meets his individual needs. A self-paced system enables them to make 
progress with rhythm that suits them. 

One of the most oft-used terms after the pandemic is the term “new normal.” The new 
normal in education is the increased use of online learning tools. All around the world, 
educational institutions are looking toward online learning platforms to continue with the 
process of educating students. The new normal now is a transformed concept of education 
with online learning at the core of this transformation. 
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IV. CONCLUSION 
 
After this past year, universities will revise their contingency measures. By 

incorporating online and distance learning as crisis response measures, universities can 
normalize this alternative by anticipating future crises. It will also be necessary to maintain 
a critical approach to pressures from the private sector, as educational technology 
companies and other large technology firms advocate for an increased and permanent 
transition to online education. 

Although institutions that normally teach face-to-face in classrooms or on campuses 
will likely return to that mode of instruction with some relief, the special arrangements they 
put in place during the COVID-19 crisis will leave a lasting trace. The expansion of online 
learning in tertiary education will further accelerate, and schools will organize themselves 
more systematically to pursue the aspects of technology-based learning that they have 
found most useful. 

In sum, COVID-19 has changed the world, and academia is no exception. It has 
profoundly changed the way people interact with each other, the way they work and the 
way they learn. Universities are now realizing that teaching practices will ultimately never 
completely return to the previous model. 

Professors should try to make online education better acceptable among students. 
Techniques like flipped classroom, case studies, and gamification may be introduced in 
online education and their effects may be studied. The COVID-19 pandemic has led to 
adoption of online education on a large scale around the world for the first time. The 
lessons we learn about online education during this pandemic will be useful during future 
exigencies (Chatterjee & Chakraborty, 2020; Skulmowski & Rey, 2020). 

All institutions will derive benefit from the mechanisms that they have put in place to 
continue their educational and training missions in a time of crisis. 
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ТЕНДЕНЦИИ НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ  
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DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN WINE PRODUCTION 

IN BULGARIAN SOUTHEAST REGION 
 

Nikolay Milev, Ekaterina Stamatova 
 
Резюме: Настоящата статия се фокусира върху основните тенденции на дигитал-
на трансформация във винопроизводството в Югоизточен регион на България. 
Основната й цел е да се определи нивото на внедряване на иновативни продукти и 
услуги, методи и процеси и степента на дигитализация в предприятията. За целта, 
се разглеждат данни, подадени към НСИ, от осемнадесетте най-големи винопроиз-
водителя в Югоизточен регион за периода 2016 - 2018 година. Информацията из-
следва внедряването на продуктови иновации и иновационни дейности, използването 
на нови и усъвършенствани процеси в предприятията и направени разходи за НИРД 
като критерий за разширяване дейността на предприятията и повишаване конку-
рентоспособността им.  
Ключови думи: винопроизводство, иновации, дигитална трансформация. 
 
Abstract: This article focuses on the main trends of digital transformation in wine 
production in the Southeastern region of Bulgaria. Its main goal is to determine the level of 
implementation of innovative products and services, methods and processes and the degree 
of digitalization in enterprises. For this purpose, data submitted to the NSI by the eighteen 
largest wine producers in the Southeast region for the period 2016 - 2018 are considered. 
The information examines the implementation of product innovations and innovation 
activities, the use of new and improved processes in enterprises and R&D costs incurred as 
a criterion for expanding the activities of enterprises and increasing their competitiveness. 
Keywords: wine production, innovations, digital transformation. 

 
 

УВОД 
 

Последните две десетилетия са белязани от бързи и турбулентни  промени на 
националната и международна бизнес среда, преструктуриране и промяна на кон-
центрацията в редица стопански сектори и интензивна дигитална трансформация на 
предприятията в България. Предприемачите са изправени пред сериозни предизвика-
телства, в резултат на динамично променящите се предпочитания на потребителите, 
параметрите на търсенето на стоки и услуги и пренареждането на веригите на достав-
ки. Паралелно с всичко това ставаме свидетели на преструктуриране на глобалната 
икономика вследствие внедряването на широка гама иновации в областта на  инфор-
мационните и телекомуникационни технологии. Ефектът е дигитална трансформация 
на компаниите, развитие на процеси на адаптация към условията на Четвъртата ин-
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дустриална революция (Индустрия 4.0) и появата на нови бизнес модели. В наши дни 
дигиталната трансформация от нововъведение се превърна в необходимост и осъз-
нато условие за запазване на фирмената конкурентоспособност.. Класическите фак-
тори на бизнес средата се проявяват и въздействат в дигиталното измерение, като 
бизнес организациите са все повече зависими от цифровите канали и цифровизация-
та, която играе значима стопанска, технологична и социална роля. Процесът обхваща 
различните стопански сектори, сред които и сектор „Винопроизводство“, както и 
публичния сектор. Придобилият широко разпространение термин „предприемаческа 
екосистема“ акцентира върху възможностите за прилагане високи технологии в биз-
неса с акцент върху ентропията на средата. Опосредствано от цифровизацията, 
влиянието на факторите на средата е бързо и пряко и динамизира тази среда с всички 
последствия от това. Новите и различни методи за съхраняване и боравене с инфор-
мацията, особено след възникването на нови концепции, като информационната 
теория, кибернетиката, големите бази данни (Big Data) „интернет на нещата и услу-
гите” (Internet of Things and Services), облачните технологии, дигиталния маркетинг, 
електронните услуги и търговия и др. Възходът на компютърните, информационните 
и комуникационни технологии (ИКТ), изкуственият интелект (AI), нанохимията, ло-
гистиката и роботизацията на производствените процеси, алтернативната енергетика 
(ВЕИ), електромобилите, синтезът на храни и 3D принтирането в началото на 21-ви 
век са предпоставка за всеобхватното навлизане на дигиталните процеси и икономи-
ка като цяло. Тези промени мотивират предприятията да поемат по пътя на „интели-
гентната фабрика“, за да могат да повишат своя потенциал, да бъдат конкурентноспо-
собни и да позиционират и репозиционират по-ефективно. Независимо от нейната на-
соченост – опазване на околната среда, интернет на вещите, управление на големи 
масиви от данни или роботизация  – дигитализацията е неразделна част от политика-
та на успяващата организация. 

В тази статия разглеждаме водещите маркери и тенденции в инвестиционната 
политика на винопроизводителите в Югоизточен регион с акцент върху степента на 
дигиталната трансформация и нейното отражение върху тяхната производителност и 
ефективност и успешно позициониране на пазара. На тази база са дефинирани въз-
можни насоки за усъвършенстване дейността на предприятията от сектор „Винопро-
изводство в региона“. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

България винаги е заемала значимо място на световната винена карта. Благода-
рение на местоположението си, почвените условия и климата, през 70-те години на 
ХХ век страната е била петият производител на вино в света. Следващите двадесет 
години, обаче, носят печата на изключителни сътресения, породени от огромното 
свиване на площите с лозови насаждения, прекратяването на държавния монопол в 
производството и търговията с български вина, възстановяване собствеността на зе-
меделските земи и приватизацията на сектора. България навлиза в новия век, тър-
сейки своето място в света на виното и най-правилната пазарна ниша за своите про-
дукти. Присъединяването на страната към Европейския съюз, прилагането на евро-
пейските правни норми в сектора, различните схеми за подпомагане на гроздо-
производството и винарството, водейки след себе си не само ползи, но и ограниче-
ния, поетапно от челните места, довеждат България до едва 25-то място в световната 
класация на страните, производители на вино през 2018 година.  
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Днес, пред сектора стоят множество проблеми. От една страна, недоброто позна-
ване на българската продукция в чужбина, липсата на адекватна държавна политика в 
подкрепа на производителите за излизане на чужди пазари, безконтролно заливане на 
европейския пазар с вино на дъмпингови цени от т.нар. нов свят, липсата на образо-
вани и подготвени кадри. А от друга, нарастващите темпове на дигитализация в 
световен мащаб, почти безкрайното разнообразяване на асортиментите, вариации в 
начините на предлагане и дори персонализиране на продуктите. Всичко това поставя 
винопроизводителите в ситуация, която изисква висока гъвкавост от тяхна страна, 
ефективност и производителност на технологичното оборудване, която да отговори 
на непрекъснато изменящото се пазарно търсене. 

В България, общото производство на вино от реколти 2016-2018, декларирано от 
регистрираните винопроизводители, възлиза на 3 328 331 хектолитра, като водещ в 
производството е Югоизточния регион с над 58% от общото промишлено производ-
ство.  

 
Таблица 1. Количество произведено вино и гроздова мъст,  

хектолитра (2016-2018 г.) 
 

Регион Вина със 
ЗНП* 

(качествени) 

Вина със 
ЗГУ** 

(регионални) 

Други вина 
(в т.ч. 

трапезни) 

Мъст Общо вина 

бели червени 
и розе 

бели червени
и розе 

бели червени 
и розе 

 бели червени 
и розе 

Северозападен 
регион 

348 6006 7829 17595 21922 40449 37879 30099 63703 

Северен 
централен 
регион 

0 4239 42478 35443 30571 41073 149 119267 80755 

Североизточен 
регион 

2098 82 86348 22555 54412 38039 965 142859 60676 

Югоизточен 
район 

2581 3314 256112 314133 912420 448514 23202 1171113 765960 

Югозападен 
регион 

0 0 8986 32774 73006 149140 7994 81992 181913 

Южен 
централен 
регион 

0 4341 69597 254465 131857 215952 72491 201454 474758 

ОБЩО 
ВИНО 

5027 17634 471351 676965 1224189 933166 1426791700567 1627764

 
Източник: МЗХ, отдел Агростатистика, 2020 г. 
* ЗНП – защитено наименование за произход;  
**ЗГУ – защитено географско указание 
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Динамиката на изменение на основните показатели, характеризиращи състоя-
нието на винопроизводството в Югоизточен регион за периода 2016 - 2018 година е 
показана в Таблица 2. От нея е видна тенденцията на постепенно намаляване на 
количеството произведено от грозде вино, като в същото време нараства делът на ви-
на със защитено географско указание. Забелязва се и изключително голям спад в 
производството на най-висококачествените и най-нискокачествените вина – вината 
със защитено наименование за произход и другите вина. 

 
 

Таблица 2. Количество произведено вино,  
хектолитра в Югоизточен регион 

 
Количество 

произведено вино, 
хектолитра 

2016 2017 2018 

бели червени  
и розе 

бели червени  
и розе 

бели червени  
и розе 

Вина със ЗНП*  935 1701 1110 999 536 614 

Вина със ЗГУ**  67711 104677 92035 101268 96366 108188 

Други вина 359676 175964 292857 150096 259887 122454 

Общо за периода 710663 638365 588045 
 

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика“, 2020 г. 

 
За целта на настоящата статия анализираме данните, подадени от 18 големи 

винопроизводители от Югоизточен регион в годишните им отчети към Националния 
статистически институт в „Справка за иновационната дейност на предприятието през 
периода 2016-2018 година“. Сред основните задачи е да се установи наличието на 
продуктови иновации, използването на нови и усъвършенствани процеси в предприя-
тията, внедряването на иновационни дейности и направени разходи за научно-изсле-
дователска и развойна дейност (НИРД), като критерий за нивото на дигитална транс-
формация във винопроизводството в Югоизточен регион. Получените резултати 
могат да се обобщят по следния начин: 

 През последните три години (2016-2018) Вашето предприятие реализи-
рало ли е на пазара нови или усъвършенствани стоки? 

В Югоизточен регион 50% от попълнилите справката производители отговарят 
утвърдително. Над 44 % от винопроизводителите са усъвършенствали съществува-
щите стоки и услуги за периода 2016 - 2018 г., а едва 22,22 % са въвели изцяло нови 
продукти. Повече от 72 % отдават голямо значение на качеството на предлаганите от 
тях стоки и малко над 61 % са заложили еднакво на достигане на нови клиенти и об-
служване на вече утвърдени такива. 
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 През последните три години (2016-2018) Вашето предприятие реализи-
рало ли е на пазара иновационни продукти, които са нови за вашия пазар 
или нови само за предприятието Ви? 
 

 
 

В Югоизточен регион едва 12,5 % от винопроизводителите са успели да достиг-
нат нови пазари за своите продукти и 87,5 % са осъществили нови за предприятието 
си продукти на вече съществуващи такива. Едва 10 % от оборота се дължи на про-
дукти, създадени в резултат на „персонализиране“ или „съвместно създаване“ с пот-
ребителите, а останалите 90 % са от реализация на стандартни продукти. 

 
 Посочете какъв дял от общия оборот на Вашето предприятие за 2018 г. 

се дължи на продукти, нови за вашия пазар, нови за предприятието Ви 
или непроменени или само незначително модифицирани? 
 

 
 
При преобладаващият брой производители (89%) основния дял от оборота се 

формира от непроменени или незначително модифицирани продукти. Това показва 
тенденция към подсигуряване – предлагане на стандартните, вече утвърдени стоки и 
голяма липса на нововъведения и прилагане на мерки за диференциация на продукта 
и съпътстващи продукти и услуги. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Иновационни продукти

Нови за вашия пазар Нови само за предприятието Ви

1%
10%

89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Нови за Вашия пазар Нови за предприятието Ви Непроменени или само 
незначително 

модифицирани

Дял на продуктите от общия оборот на предприятието

Дял от общия оборот на предприятието



 
 
 
 
 

Бургаски свободен университет 
  С 

 

308 

 През последните три години (2016-2018) ) Вашето предприятие внедрило 
ли е някои от следните видове нови или усъвършенствани процеси? 
 

 
 

Относителният дял на винопроизводителите, внедрили нови или усъвършенства-
ни методи е пренебрежимо малък. Водеща тенденция при над 33% от тези произво-
дители е внедряване на маркетингови методи за промотиране, опаковане, ценообра-
зуване, продуктов пласмент и обслужване след продажбата, следвано от внедряване 
на нови методи за организация на работата, свързани с разпределяне на отговорнос-
тите, вземане на решения и управление на човешките ресурси и едва на трето място 
се нарежда внедряването на нови или усъвършенствани бизнес практики за организи-
ране на работния процес и взаимоотношенията с други организации и предприятия. 
Интерес представлява фактът, че методите за производство на стоки и предоставяне-
то на услуги заема едно от последните места с едва 5,6 % и е индикатор за много нис-
ка степен на дигитализация и дигитална трансформация. 
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 Посочете какъв дял от оборота на Вашето предприятие за 2018 г. се 
дължи на: 

 
Основният пазар на винопроизводителите от Югоизточен регион е българския. 

Само  10 % от продукцията се реализира в Европейския съюз и едва 1 % в останалия 
свят. Необходима е диверсификация на пазарите и мерки за възстановяване на 
традиционните пазари на нашето винопроизводство в Централна и Източна Европа. 

 

 Какви разходи е направило вашето предприятие през 2018 г. за следните 
дейности? 

 
*ПИС – права на интелектуална собственост 

Едва 16.66 % от винопроизводителите са направили разходи за внедряване на но-
вовъведения и усъвършенствани процеси, като най-голям дял на направените разходи 
имат тези за машини, оборудване, сгради и ДМА, следвано от маркетинг, изграждане 
на бранд и реклама. 

Като основни фактори, повлияли негативно на дигиталната трансформация ком-
паниите посочват липсата на вътрешно финансиране за иновации, липса на партньо-
ри за сътрудничество, трудности при получаване на държавни помощи или субсидии 
за иновации, липса на квалифициран персонал, твърде силната конкуренция на паза-
ра и високите разходи за иновации.  

 
ИЗВОДИ 
Разгледаните по-горе данни показват наличието на ниски, но стабилни темпове 

на внедряване на иновации,  иновационни продукти и дигитална трансформация във 
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винопроизводството в Югоизточен регион. Насоките на възможно подобряване на 
дейността на винопроизводителите от региона в контекста на дигиталното преобразу-
ване могат да бъдат дефинирани по следния начин: 

- Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги – обогатяване на тради-
ционните вина с привкус на различни плодове; ръст на продажбите на вино в бег-ин-
бокс; поетапна замяна на традиционните коркови тапи със синтетични тапи, винтови 
капачки и стъклени запушалки; разработване на електронни магазини. Възможно е 
внедряване на технологии за производство на бутилки от хартия с оглед развитието и 
резултатите от нови добри практики  на международния пазар. 

- Въвеждане на изцяло нови продукти и услуги – производство на био-вина, 
все по-често търсен на пазара продукт; създаване на дегустационни зали и развиване 
на винен туризъм; производство на вина с брандиране по желание на клиента, разви-
тие на бутиково винопроизводство и енотуризъм; 

- Достигане на нови пазари – слабото законодателство за износ води до нега-
тивни резултати в тази насока, но с приемането на новите ПРСР 2021 – 2027 и Нацио-
налната лозаро-винарската програма се очаква подобрение в темповете на износ; към 
момента почти 90% от продадените количества вино са реализирани off-trade, но те 
са генерирали 30% от стойността; 

- Разходи за внедряването на нови и усъвършенствани процеси – Към мо-
мента те са на изключително ниско ниво. Най-широко застъпено е внедряването на 
нови маркетингови методи и придобиване на машини и оборудване. Винопроизвод-
ственият процес е автоматизиран, с модернизирано оборудване и създаващ качествен 
продукт, но се отделя много слабо внимание на иновативния дизайн, обучението на 
кадри и анализа на данни.  

От ключово значение за дигиталната трансформация във винопроизводството в 
Югоизточен регион е и подобряване координацията на винопроизводителите на 
браншово ниво в региона в частност, и в България като цяло, както и изработване на 
обща маркетингова рамка за българските винопроизводители, която да придаде неза-
бравим облик на българските вина в световен мащаб. Форматът на подобна обща по-
литика би могъл да бъде създаването на маркетингов алианс или консорциум при 
съдействието на съответните браншови и публични организации в сектора. 
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ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ СЛЕД COVID-19 

 

Теодора Велева Ризова 
Нов български университет 

 
TOURIST TRIPS AFTER COVID 19 

 

Teodora Veleva Rizova 
 
 

Абстракт: Статията разглежда общите възгледи за развитието на ситуацията с 
туристическите пътувания след края на пандемията Covid 19, както и промените в 
дейността на авиокомпаниите и сухопътния транспорт, осигуряващи пътувания. 
Новите условия ще наложат модели за управление на кризи в световната туристи-
ческа индустрия. 
Ключови думи: Туристически пътувания, Covid 19, управление на кризи. 
 
Summary: The article examines the general views on the development of the situation with 
tourist travel after the end of the Covid  19 pandemic, as well as the changes in the 
activities of airlines and land transport providing travel. The new conditions will impose 
crisis management models in the global tourism industry. 
Key words: Tourist trips, Covid 19, crisis management. 
 

 
1. Общи възгледи за развитието на ситуацията с туристическите 

пътувания след края на пандемията от COVID-19 
 

Пандемията от края на 2019 г. нанесе сериозни щети на всички области на иконо-
миката. Но с основание може да се твърди, че най-съществени са щетите, които се 
понася сферата на туризма, както и всички области, които са непосредствено свърза-
ни с него. При това щетите, за разлика от другите сфери, са дълготрайни и дълбоки, 
което, на свой ред, ще изисква преразглеждане на много от начините на реализиране 
на туристическата дейност. Едни от най-чувствителните към последиците от COVID-
19, са дейностите свързани с организацията и провеждането на туристическите пъту-
вания.  

Туристическите пътувания представляват сложен комплекс от дейности, свързан 
с осигуряването на логистиката на туризма, който в основата си е самоорганизираща 
се система, която, заедно с това, изпитва активно въздействие от страна на различни 
външни за нея системи. Напълно естествено, възникването на сериозни и системни 
затруднения, породени от пандемията, нарушават дейността на всички подсистеми и 
техните елементи. Трябва да се отбележи и една от особеностите на туристическите 
пътувания. Това е една от малкото икономически области, която през последните две 
десетилетия преживяваше стабилен и значителен ръст. Затова, на практика, не бяха 
формирани ясни и определени насоки на подпомагане на тази област от страна на 
публичния сектор, тъй като туристическите пътувания на практика не се нуждаеха от 
подобно подпомагане и не търсеха подобно помощ. В новата ситуация, обаче, имен-
но този сектор се нуждае от възможности за използване на публични финансови ре-
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сурси, насочвани към неговото преструктуриране, отговарящо на новите реалности, 
които ще имат място след края на пандемията. 

Трябва да се отчита обстоятелството, че пълноценното възстановяване на нивото 
на туристическите пътувания от периода преди пандемията може да се очаква най-
рано след 4 или 5 години и то, при най-благоприятния сценарий за развитие на епиде-
миологичната ситуация. Причините за това са най-вече психологически, социални и 
икономически. Това означава, че системата на туристическите пътувания, следва да 
има ясна стратегия за своето развитие, а публичният сектор в отделните страни и да-
же в отделни региони трябва да бъде готов да подкрепи подобна стратегия чрез фи-
нансови и организационни ресурси.  

Основните подсистеми на туристическите пътувания които ще трябва да бъдат 
преструктурирани и съществено да променят стратегиите си на функциониране са: 
подсистемата на международните пътувания с всички видове транспорт, подсистема-
та на вътрешните (довеждащи) пътувания, подсистемата на вътрешно дестинацион-
ната логистика, както и подсистемата на гарантиране на здравната сигурност на ту-
ристите, при провеждането на туристическите пътувания.  

От важно значение е и участието на публичния сектор в този процес. Ако през 
2020 г., когато сектора на туризма бе поставен пред изненадващото въздействие на 
пандемията, финансирането на определен брой работници и служители в сферата на 
туристическите пътувания бе оправдано, то по-нататъшното финансиране, трябва да 
бъде обвързано с реални промени в дейността на отделните фирми, насочена към 
адаптация към новите условия на функциониране. Този подход се налага поради 
простата причина, че след края на пандемията, от подкрепа ще се нуждаят много об-
ласти както от сферата на туризма като цяло, така и от други отрасли на стопанската 
дейност. Това налага и използването на публичните ресурси да бъде съобразено с 
реални действия, подобряващи състоянието на бизнеса, а не просто насочено към фи-
нансова подкрепа за определен кръг работещи. Такива са и конкретните препоръки 
на Световната организация по туризъм. Във всяка една област, следва да се търсят 
конкретни измерения на подкрепата с публични финанси, като от отделните фирми 
се очаква прогнозирането на ефективността на тяхната работа. Сред основните под-
ходи, свързани с подпомагането на туристическите пътувания могат да се разгледат 
две основни групи: 

а) фискални мерки и мерки на паричнокредитната политика. Към категорията на 
фискалните мерки могат да бъдат отнесени: 

-  фискално управление, свързани с намаляване или отсрочване на данъчната 
тежест за области, които са стратегически важни за реализирането на туристи-
ческите пътувания; 

- използване на специализирани фондове, касаещи транспортната инфраструк-
тура, които могат да бъдат предоставяни както от държавни структури, така и 
от структури на местната власт; 

- пряко финансово подпомагане от страна на държавата на някои ресурсоемки 
отрасли на туристическата транспортна инфраструктура, каквито са например 
авиокомпаниите и компаниите за железопътни превози; 

- активно съдействие в управлението на паричните потоци, чрез опростяване на 
системите за отчитане и управление на финансовите активи на предприятията, 
ангажирани с организацията и реализирането на туристическите пътувания. 
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Възможно е също така да се прилаган и редица мерки, свързани с паричнокредит-
ната политика в областта на туристическите пътувания. В частност, тази политика 
може да се реализира под формата на: 

-  субсидиране на лихвените ставки за отрасли, които са от особено значение за 
организирането и реализирането на туристическите пътувания; 

-  предоставянето на структурообразуващите елементи, от съществено значение 
за туристическите пътувания на специални кредитни линии, с по-продължите-
лен период на връщане; 

-  предоставяне на гаранции по заемите, получавани от предприятия, които са 
непосредствено свързани с реализирането на туристическите пътувания. 

б)  нефинансови мерки за подпомагане на туристическите пътувания. Към тази 
категория могат да бъдат отнесени мерките, които позволяват подобряване на орга-
низационните и пазарните възможности на предприятията, свързани с реализирането 
на туристическите пътувания. В частност, към тази категория могат да бъдат отнесени: 

-  създаване на условия за по-добра координация на действията на системата от 
предприятия, които организират и реализират туристическите пътувания. Това 
е възможно както чрез създаването на специализирани държавни органи, нато-
варени с функцията на координацията на усилията на отделните предприятия, 
така и чрез използването на вече съществуващите такива, като се разширят и 
преобразуват част от съществуващите функции. Органите на държавната и 
местната власт, следва да гарантират широка информационна кампания, насо-
чена към информиране на стопанските предприятия за съществуващите за тях 
възможности; 

-  активно подпомагане на маркетинговите и рекламните дейности, особено ко-
гато те се свързани с насърчаване на потреблението на нови продукти, свърза-
ни с организацията на туристическите пътувания. В това отношение, активно 
могат да бъдат използвани възможностите за създаване на държавно-частни 
партньорства, чрез които да се реализира подпомагането на стопанските 
организации, работещи в тази област.  

Всяка една от посочените мерки е била прилагана под една или друга форма в 
световен мащаб, като значителна част от тях са посочени в бюлетина на Световната 
организация по туризъм1. Изучаването на тези практики следва да бъде предмет на 
дейност както на ресорното Министерство на туризма, така и на редица други мини-
стерства. 

 
2. Промени в организирането на туристическите пътувания.  
Преди развитието на пандемията от COVID-19, процеса на организиране на ту-

ристическите пътувания имаше достатъчно добре отработена и добре функционира-
ща структура. Тя имаше за цел обслужването на масовия туристически поток, в рам-
ките на който се диференцираха различни ценови групи, в зависимост от степента на 
удобствата и допълнителните услуги, които се предлагаха при организирането на 
туристическото пътуване. Основният акцент в организационната дейност бе предо-
ставянето на най-подходящите и благоприятни условия на пътуването на туристите. 
Това бе и основният елемент на маркетинговите и рекламни подходи, при осъществя-
ването на този елемент от туристическата дейност.  

                                                            
1 UNWTO. How are countries supporting tourism recovery?, June 2020. 
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Последните двадесет години бе изградена глобална система на осигуряване на 
туристическите пътувания, като редица компании навлязоха в тази област, което на 
свой ред, даде възможност за постигане на ценови нива, които бяха приемливи за 
крайно широк кръг потребители2.  

Тези елементи на организацията на туристическите пътувания, в периода след 
пандемията от COVID-19, очевидно ще претърпят съществени промени. Някои от 
характерните особености на тези промени ще бъдат следните: 

-  отделяне на особено внимание на условията на туристическото пътуване от 
гледна точка на гарантиране на здравната сигурност на туристите. Това пред-
полага въвеждането на определени работни протоколи в съответните области 
на транспорта, както и следването на стандарти при гарантирането на сигур-
ността на туристите; 

-  нов подход към пълнота на информацията, която се предоставя на туристите 
преди реализирането на туристическото пътуване. В частност, една от особе-
ностите на информацията ще бъде осигуряването на кризисна медицинска по-
мощ на туристите, при възникването на здравословни проблеми по време на 
пътуването; 

-  нов подход към проектирането на транспортните „вериги“ в областта на ту-
ризма. Особено внимание в тази област следва да се отделя на тясната обвър-
заност на отделните транспортни елементи при доставката на туристите. 
Очевидно, че това ще изисква по-добра организация, особено изхождайки от 
това, че значителен брой туристи, ще очакват предоставянето на индивидуали-
зирани видове транспорт; 

-  повишаване степента на дигитализация на предварителната информация на 
туристите. Периода след пандемията на COVID-19, ще изисква значително по-
добра информираност на туристите за особеностите на туристическите пъту-
вания. При това, те ще очакват получаването на тази информация да се осъ-
ществява чрез различни дигитални приложения, които да бъдат достатъчно 
пълни, така че да позволят компенсирането на липсата на личен контакт при 
организиране на пътуването.  

Очевидно тези промени ще изискват и ново качество при организирането на ту-
ристическите пътувания. То ще се определя от по-високата степен на организираност 
и взаимодействие между организаторите на пътуванията и съответните транспорти 
компании. При използването единствено на съществуващите организационни форми 
това надали ще бъде възможно. Най-вероятното развитие в тази насока ще бъде съз-
даването на държавно-частни партньорства, които да бъдат в състояние да реализи-
рат по-високата степен на организация. Още повече, че именно държавните санитар-
ни власти са тези, които носят основната отговорност при осигуряването на здравна-
та сигурност, в това число и при организацията на туристическите пътувания. 

Потребностите от преразглеждане на организацията на туристическите пътува-
ния изисква и възможности за съответно финансиране на подобни промени. Напълно 
естествено, в този случай, стопанските субекти ще разчитат на помощта от страна на 
държавата. Тази помощ обаче, следва да бъде максимално адресна, като на допълни-
телно подпомагане да подлежат единствено тези промени в организационната струк-
тура, които биха имали най-висока степен на ефективност в новите условия. В част-

                                                            
2 Becker Elizabeth. Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism. Simon & Schuster, 
2013. 
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ност, подходящи биха били държавните гаранции за получаваните кредити, както и 
определени действия по отсрочване или разсрочване на фискални задължения на 
фирмите. 

 
3. Промени в дейността на авиокомпаниите 
Основен елемент при осъществяването на туристическите пътувания в периода 

преди възникването на пандемията от COVID-19, имаше въздушния транспорт. 
Благодарение на него, международните туристически пътувания придобиха наистина 
глобални измерения3. Напълно естествено, именно този сектор понесе и най-сериоз-
ните загуби, свързани с намаляването на обема на международните туристически 
превози. Най-вероятно, съществувалото преди пандемията ниво на авиопревози, 
трудно ще бъде възстановено в близките 5 или 6 години. Въздействие върху това, ще 
окажат най-вече психологическите последици от пандемията, дори в ситуация, когато 
рискът от заразяване няма да бъде голям. В тази ситуация, за съществуващите авио-
компании има два възможни варианта на действие: първият е частично преориенти-
ране на дейността на компаниите (в степента, в която това бъде възможно), при из-
ползването на съществуващият авиационен парк, инфраструктура и подготвен персо-
нал и вторият – пълно пазарно преориентиране на авиокомпаниите към нови пазарни 
сегменти, в частност, към регионални или местни полети, осигуряващи туризма.  

Избора между тези два варианта не може да бъде еднозначен, тъй като всяка ком-
пания действа на съответните специфични пазари, които се различават по обем, нали-
чието на ресурси за местният туризъм, както възможности за подпомагането на съот-
ветните авиокампании, както и наличието на техни собствени резерви.  

Първият вариант, изисква от авиокомпаниите наличие на висока степен на дивер-
сификация на осъществяваните от тях превози, както и възможности за преориенти-
ране на материалните и човешки ресурси, в други области (например карго въздушни 
превози, разкриване на допълнителни линии на вътрешни въздушни превози и др.). 
Изхождайки от това, че пораженията нанесени от пандемията на COVID-19 не са за-
сегнали единствено туристическите превози, а превозите като цяло, този вариант е 
сравнително малко вероятен, като дори да бъде приложен за някои от авиокомпании-
те, то това ще бъде по-скоро „изключени от правилото“, отколкото неговото пот-
върждаване. Разбира се, съществува и вариант, при който авиокомпании с достатъч-
ни финансови резерви, ще могат да преминат през очертаващият се достатъчно тру-
ден за тях период и да се включат в реализирането на международните туристически 
преводи, слез 5-6 годишен период. Но дори, това да бъде възможно, то и за такива 
компании ще възникне сериозен проблем с нивото на подготовка на лететелният и 
техническият състав4.  

Вторият вариант за авиокомпаниите, също така ще изисква сериозни капитало-
вложения, както в техническите компоненти на дейността, така и в развитието на 
маркетинговите системи и контактите с потребителите.  

Прилагането на този втори подход в дейността на авиокомпаниите, ще изисква от 
тях тясно сътрудничество с туристическите компании и постигане на висока степен 
на синергия с тяхната дейност. В определена степен, това ще изисква съответното 

                                                            
3 Lee D. (Ed.) The Economics of Airline Institutions, Operations and Marketing. Elsevier Science, 
Amsterdam, 2007. 
4 Arblaster M. Air Traffic Management: Economics, Regulation and Governance. Elsevier, 2018. 
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адаптиране на мениджмънта, ориентиран, в последните години, най-вече към между-
народните превози.  

Очевидно, ще се наложи и придобиването на нови технически средства, които да 
са адекватни на работата в нови пазарни условия, както и изграждането, с участието 
на авиокомпаниите на нов тип инфраструктура, пригодена към потребностите на ма-
ломоторната авиация.  

Очевидно, ще бъде наложителна преподготовката на значителна част от персона-
ла на авиокомпаниите, с оглед възникването на нови потребности. 

От съвсем кратко очертаните характеристики на необходимите промени става 
ясно, че еднозначен изход от създалата се достатъчно тежка ситуация за авиокомпа-
ниите, надали е възможен. При всички случаи, промените ще изискват съществени 
капиталовложения и продължителен период за адаптация. В тази връзка следва да се 
посочи, че авиокомпаниите имат съществено значение за функционирането на нацио-
налната икономика. Поради това, напълно естествено би било да се очаква, те да бъ-
дат подпомагани от държавата, а в някои случаи от общините. В някои държави за та-
зи цел са предназначени специализирани фондове за подпомагане на авиокомпании-
те, които се използват в рамките на специализирани програми. Помощта, обаче, може 
да се изрази не само в пряка финансова подкрепа или определени фискални отстъпки 
за авиокомпаниите. Съществено значение има и възможността, специализираните 
държавни органи, както и органите на местната власт, да окажат необходимата под-
крепа в процеса на целевото изследване на определени нови пазари, както и функция 
на координация и съгласуване в процеса на дейността на авиокомпаниите и туристи-
ческите предприятия. От съществено значение, особено при преструктурирането на 
авиокомпаниите и придобиването на нови технически средства, има субсидирането 
на лихвените ставки от страна на държавните финансови институции. По този начин, 
от една страна, ще бъде използван в по-малка степен публичният ресурс за подпома-
гането на авиокомпаниите, а от друга – ще се даде възможност тези компании да раз-
вият дейността си в новите условия. Сериозна помощ може да се окаже на авиоком-
паниите и чрез създаването на съответен Център за обмяна на информация за турис-
тически пътувания. В някои страни тази практика се оказва от съществено значение 
за подпомагане на пазарното позициониране на авиокомпаниите. Ограничените въз-
можности на публичното финансиране надали ще позволят пълноценно реализиране 
на програмите за подпомагане на авиокомпаниите. В този случай, една от подходя-
щите организационни форми би било функционирането на публично-частни парт-
ньорства в различни сфери от дейността на авиокомпаниите. Най-успешно функцио-
ниране на подобни компании би могло да се реализира в отделни технически облас-
ти, както и при овладяването на нови пазари. В този случай получаваната помощ 
може да се разглежда като форма на инвестиция непосредствено в авиокомпаниите и 
в съответната туристическа инфраструктура. Публично-частните партньорства биха 
били полезни както за решаването на частни задачи на управлението, така и за ре-
шаването на стратегически задачи, свързани с туристическите пътувания.  

 
4. Промени в дейността на компаниите от наземния транспорт 
Наземните елементи на транспорта заемат са водещи при реализирането както на 

международния, така и на вътрешния туризъм. Именно от него в значителна степен 
зависят повечето от елементите на туристическото пътуване и в качеството на допъл-
ващ транспорт, и в качеството на транспорт за реализирането на отделни елементи на 
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туристическите програми5. Напълно естествено е, че при общото негативно отраже-
ние върху туристическият бранш на пандемията от COVID-19, този сектор на турис-
тическите пътувания да изпитва съществени затруднения. Още повече, че по-голяма-
та част от фирмите работещи в тази област, са малки или средни предприятия. Те, за 
разлика от авиокомпаниите, нямат необходимите резерви, които да могат да из-
ползват по-продължително време. Затова и проблемите, породени от пандемичната 
ситуация в повечето страни, поставят тези фирми на границата на оцеляването. Из-
ключение правят големите железопътни компании, но при тях туристическите пъту-
вания не са толкова голяма част от пътникопотока, а и следва да се отчита, че по-
вечето железопътни компании са в договорни отношения с държавни органи и ор-
гани на местната власт, т.е. използват съответен публичен ресурс, което е от 
съществено значение при подобни сътресения на пазара. Повечето компании от сфе-
рата на наземните туристически превози, сериозна са намалили обемите на превозва-
ните туристи, както и честота на пътуванията. Заедно с това, трябва да се отбележи, 
че възстановяването на дейността на подобни фирми може да бъде значително по-
бързо, отколкото е в случая на авиокомпаниите, тъй като при намаляване на опас-
ността в рамките на определена държава или регион, се наблюдава определено на-
растване на обема на вътрешния туризъм, както и на превозите, близки по своя ха-
рактер до туристическите6.  

Съществуващите затруднения, както и възможностите за развитие на наземните 
туристически превози изискват от фирмите работещи в тази област, не толкова ин-
вестиции в нови технически средства, колкото нови подходи към организацията и уп-
равлението на процесите, свързани с основната им дейност. Новите подходи към 
управлението на дейността следва да бъдат пълноценно интегрирани с дейността на 
туристическите компании, както и с обема на тяхната дейност. Очевидно, в близко 
време надали може да се очаква пълното възстановяване на обемите на работа 
(респективно, превози), съществували преди началото на проблемите, свързани с 
пандемията на COVID-19. Може да се очаква бе за в бъдеще те ще бъдат значително 
по-малки от тези съществували в предходния период.  

Съществено значение има и качеството на предоставяните на туристите транс-
портни услуги. В частност, се очаква нов подход към осигуряването на здравната 
сигурност на туристите, по време на пътуването, което ще изисква сравните по-малки 
по обем технически промени и значително по-високо качество на организация на са-
мите пътувания. Такава организация следва да бъде ориентирана, на първо място към 
запазване здравето на туристите, в ситуацията на активно разпространение на вирус-
ни заболявания. Персонала на съответните транспортни средства, също така трябва 
да притежава съответна подготовка, насочено към повишаване на здравната сигур-
ност както на туристите, така и на работещите. 

Важен елемент за кризисният мениджмънт на транспортните компании от назем-
ният транспорт е ориентацията към нови пазари. Ориентацията към нови пазари и на-
мирането на нови партньори изисква на първо място висока степен на информацион-
но осигуряване на съответните процеси. Напълно ясно е, че съществувалият в мина-
лото обем на информация няма да може да задоволи нововъзникналите потребности. 
                                                            
5 Weaver David, Lawton Laura. Tourism Management. 5th Edition. Wiley, 2014. 
6 В тази категория могат да бъдат включени превози организирани по определени поводи от 
различни нестопански, религиозни, образователни и друг тип организации, при което също 
така се предполага превозването на по-голям брой хора, в рамките на определено целево пъ-
туване.  
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Това води до потребността от нова организация на информационният процес, като 
той трябва да има двустранен характер: както по-висока степен на интегрираност на 
транспортната дейност в цялостната туристическа услуга, така и по-висока степен на 
информираност на туристите за особеностите на пътуването и по-специално за мер-
ките за здравна сигурност.  

Новите условия на функциониране налагат и значително по-висока степен на ин-
теграция на транспортните процеси в цялостната туристическа услуга. Тази интегра-
ция може да бъде реализирана единствено чрез прилагането на някои от формите на 
организация, които се прилагат в процеса на промишленото производство. В част-
ност, транспортната услуга следва да бъде предоставяна съгласно принципа „точно 
навреме“ и максимално пълно да задоволява потребностите на туристите от транс-
порт, през цялото време на тяхната почивка. В този случай, транспортните компании 
следва да предлагат висока степен на защитеност на туристите, като по този начин се 
конкурират с другите възможни варианти за осъществяването на транспортни услуги. 

Очевидно е, че всичките тези дейности ще изискват определени капиталовложе-
ния. При съществуващото състояние, по-голямата част от фирмите за наземен транс-
порт нямат възможността да направят самостоятелно подобни инвестиции. В този сл-
учай, на тази категория фирми може да бъде оказана както непосредствена подкрепа 
от страна на държавата и/или местните органи на властта, така и да се търсят възмож-
ности за намиране на общ ресурс с туристическите компании или предприятия от 
съответния регион. В този случай е желателно, подобни обединения, насочени към 
търсене на допълнителни инвестиции, да използват подкрепа при управлението на 
паричните потоци, както и определени фискални отстъпки.  

Днес, прогнозирането на ситуацията в такава област като туризма е достатъчно 
„неблагодарна“ дейност. Въпреки това, надявам се, че описаните по-горе подходи, 
ще позволят намирането на реални решения, за възстановяването на обема на турис-
тическите пътувания, след прекратяването на пандемията. 
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Abstract: Organizations are under constant pressure to compete successfully, and 
innovation becomes an essential factor in their efforts. Innovations provide opportunities to 
respond to stakeholders' ever-changing requirements and needs and support both the 
technological development of companies and increase their performance in a highly 
competitive business environment. Corporate culture is an essential condition for the 
existence and implementation of innovations in the company, i.e. corporate culture is at the 
heart of innovation. Corporate culture, in this context, is understood as a culture of 
innovation. The theory is illustrated by data from an empirical study of 300 companies by 
the report's author. 
 

Key words: innovation, corporate culture, culture of innovation, competitive performance 
 
 

Organizations are under constant pressure to compete successfully, and innovation 
helps them in their efforts. The generation and introduction of innovations provide 
opportunities to meet the ever-changing requirements of stakeholders and helps to increase 
the overall performance of organizations in a highly competitive business environment. 
Innovation is considered as a significant factor for the realization of change, and corporate 
culture is an essential condition for the existence and implementation of innovations in the 
company, i.e. corporate culture is at the heart of innovation [1]; [2]. 

The construct of corporate culture is determined by the multifaceted approaches and 
paradigms, typologies and models, extensively presented in the research literature. The 
corporate culture is related to the leadership, communications and motivation of employees 
in the organization. It is the „framework“ in which identities, images, brands, corporate 
reputation are created, managed and changed [3]. The corporate culture mediates the 
contact between the internal and external stakeholders of the organization. The 
communications of the organization do it. Understanding the nature of corporate culture is 
essential for both the members of the organization and the other key stakeholders. 

Theorists and practitioners who study corporate culture problems cannot unite around a 
single definition that encompasses its essence, which in turn indicates the various 
influences of the construct and the effect it has on organizational life. 

Corporate culture is a set of values, norms and basic assumptions accepted by the 
members of the organization and in unison with which they carry out their daily business 
activities [4]. Culture is „shared social knowledge“ in the organization that influences 
employees' attitudes and behaviour through rules, values, and norms. 

An influential culture is related to the strategy and structure of the organization. 
Culture cannot be shaped before the organization formulates its strategy. One of the 
essential criteria for the effectiveness of a culture is that it must be relevant to the strategy. 
Corporate culture is a guiding principle of organizational life and represents the invisible 
infrastructure of the visible organizational structure. 
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Corporate culture is a significant driver of organizational change. No organizational 
change is possible without a change in corporate culture and vice versa [3].  

In today's conditions of high uncertainty in the business environment, corporate culture 
must become more fluid to increase organizational flexibility and adaptability by 
supporting many executive formats existing in the organization and its network. Corporate 
culture must support management's efforts to maximize human potential - to promote 
interaction, decision-making and the free exchange of information [3]; [6].  

One of the most studied aspects of corporate culture is its impact on the competitiveness of 
the organization [3]; [7]. The research literature also presents a variety of studies 
confirming the positive relationship between corporate culture and innovation of the 
company [8]; [6]; [2]. Corporate culture and overall organizational performance have a 
positive relationship. Therefore the culture of innovation also becomes a condition for 
achieving a competitive advantage. 

What are, in the broadest sense, innovation? The OECD's Oslo Manual (2005) [9] 
mentions that innovation does not have to be completely new; it may be an improved 
product, a method of market competition or a process that has a positive effect on 
competitiveness. Innovation, understood as a unique competitive advantage, is defined as 
product, process, marketing, strategic and behavioural. 

The main elements of corporate culture influencing the innovation in the organization 
are the practices that facilitate the process of socialization of new employees and the values, 
norms and basic assumptions that guide the behaviour of members of the organization [10]; 
[11] and relationships with other stakeholder groups. The culture supporting support of 
innovation promotes the motivation and sustainability of the interactive process for the 
exchange of knowledge, skills, technologies necessary for the realization of successful 
innovations. 

The corporate culture that supports innovation in the organization must be sensitive in 
the understanding of innovation as an integral part of constant change. It is a prerequisite 
for innovation to be embedded in the „invisible levels“ of culture – basic assumptions and 
values. The organization members' innovative behaviour results from the organizational 
norms supporting the exchange of information related to the changed approach to „doing 
things“ in the corporate reality [12].  

A culture that supports innovation must encourage creating and adopting new ideas and 
applying them inside and outside the organization. The presumption is the need to adapt to 
the ever-changing requirements of the environment and the possibility of gaining a 
competitive advantage, which indicates the essential link between innovation and change. 

More innovative companies are more flexible and adaptable to change and show higher 
levels of competitiveness. For the successful existence of the organization and the 
sustainability of its competitive advantage, it is necessary to adopt a culture of innovation. 
The culture of innovation supports the search for solutions to meet societal needs by 
generating innovative solutions and creating value. 

The culture of innovation can be defined as a perception, way of thinking, and 
behaviour that enriches and establishes values and attitudes in the organization. It helps the 
organization adopt and maintain ideas and changes needed to improve the efficiency and 
effectiveness of all processes, and they must not be consistent with conventional 
assumptions and traditional organizational behaviour. 

The culture of innovation has different definitions, some of which are presented by 
Clavier and colleagues [13]. One of these definitions defines the parameters for the 
successful functioning of the culture of innovation: 
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The company's management should be tolerant of risk-taking 
•  All members of the organization to be involved in innovation processes. 
•  Creativity to be stimulated. 
•  Responsibility to be shared. 
The model of the culture of innovation [2] was created based on previous research by 

the author  – Yanica Dimitrova [6] and is based on the trinity of corporate culture-strategy-
structure. 

The presumption here is that it is difficult and practically impossible to create a specific 
typology of the culture of innovation because the definition of specific parameters is not a 
sufficient condition for this. The generation and introduction of innovations are related to 
how the organization carries out its business activities, size, management structure, and 
innovative capabilities. The most important thing we can note in connection with the 
perception and management of the culture of innovation is discovering specific characteristics that 
can support the organization's perceptions and actions for the implementation of innovation. 

The above is supported by the fact that in widely accepted typologies of corporate 
culture - Cameron and Quinn (1999), Denison and others. (2006), Welch (1983) and others, 
there is a tendency to realize innovations and seek cooperation, teamwork, and constructive 
interactions. 

An essential element of the culture of innovation is the change - the redefining of 
business models, trends and challenges arising from the micro and macro environment; 
tolerance of uncertainty and risk-taking, and the perception of evolution as a positive that 
helps to upgrade. 

The perception, action, management of the culture of innovation requires an 
understanding of its importance by all the organization members. The leaders of this type of 
organization must be ethical, innovative, visionary. It needs to be harmonized with 
strategies that include responsible innovation and organizational structures that facilitate 
stakeholder interactions. 

 
Empirical study – results and discussion 
In the present study, we consider the understanding of the relationship between 

corporate culture and competitive performance in the context of the innovations carried out 
by the respondents, as well as the strategies they apply to compete more successfully in the 
market in which they operate. 

The sample was compiled based on the number of companies that implement 
innovations in the Republic of Bulgaria according to NSI data. The surveyed companies' 
profile is as follows: the number of respondents – 300 companies, the owners or managers 
of the companies were interviewed according to a pre-prepared survey with closed 
questions. The survey was conducted in the period March-April 2020. The size of 
companies is determined according to the European classification - micro enterprises - 159 
respondents, small – 92, medium – 32, large – 5. Twelve of the respondents did not answer 
to which group it belongs the company they run. From the demographic profile, we see that 
the respondents in the survey are mainly representatives of SMEs. The following areas of 
activity are presented – production, services, light and processing industry, machine 
building, energy, science and education, IT, construction, design, engineering1. 

                                                            
1 The survey was conducted in the period March-April 2020, under the project „Innovation in business and 
education. Development of a conceptual communication model for innovations in a business-
information organizational environment“. Scientific Research Fund KП- 06-Н-35/5-18.12.2019 г. 
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Fig. 1. In the last three years, has your company invested in: /Corporate culture-
competititve performance 

 
The respondents in the survey, who are aware of the positive nature of the corporate 

culture-competitive performance relationship, invest mainly in purchasing computers and 
modern machines. Investments are also made in acquiring external knowledge and internal 
R&D. Innovation training is the next priority investment. Relatively few respondents invest 
in external research. Those who define the relationship between corporate culture and the 
organisation's competitive performance as unfavourable invest in innovation to a much 
lesser extent. Priority for them is an investment in tangible resources – computers and 
modern machinery and equipment. 

 

 
 

Fig. 2. Corporate culture-performance/Has inovative products and services? 
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The link between understanding the positive impact of corporate culture on 
competitiveness and creating innovative products and services is also palpable. 
Respondents who appreciate the positive nature of the relationship are more likely to 
develop and introduce innovative products and services. 

 

 
 

Fig.3. Competitive strategy/Corporate culture-performance 
 

The participants in the study, who are aware of the positive nature of the relationship 
corporate culture - competitive performance, to a much greater extent than those who 
define it as unfavourable, implement competitive strategies. The most applied competitive 
process is modernization, followed by creating and introducing new products and services. 
Less emphasis is placed on raising the qualification of employees, high-tech equipment and 
increasing quality. Marketing and advertising, as well as market expansion, are the least 
represented. 

For the introduction and subsequent management of a culture of innovation in 
Bulgarian enterprises, it is essential to be aware of the need to constantly improve the 
knowledge and skills of employees because competent employees are the basis for creating 
innovation. Investments in internal and external research, internal and external expertise 
should also be a priority. Mentioned brings to the fore the understanding of the importance 
of communication, motivation, interactivity, the vision for the long-term development of 
the organizations included in the domain of the culture of innovation. 
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Abstract: In the past years, the increasing processes of digital transformation have largely 
determined the economic development. The wide implementation of large data sets, cloud 
technologies, artificial intelligence, blockchain technologies, etc. have altered accounting 
as an economic science. The digitalization has also transformed the professional 
competencies of the accountants. For them, it has become necessary to acquire specific 
skills of different sciences and new competencies in the field of information and 
communication technologies. A common issue for higher education is how the educational 
process can be altered in order to form and develop modern competencies.  
The aim of this paper is to identify the digital competencies, suitable for the accounting 
training in higher education in Bulgaria. The following research is grounded on a 
literature study on the issues of digital competencies in the field of accounting and the 
competency frameworks of international accounting professional organizations. 
Based on the curriculum of „Management Accounting“, studied at the bachelor's degree at 
the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University "St. Кl. 
Ohridski”, an attempt to identify the digital competencies that can be developed in 
education has been made. The results can support a comprehensive process of developing 
and implementing a competency framework, which would prepare future accountants for 
the challenges of the profession. 

Key words: accounting, digital competencies, higher education. 
 
 

Увод 
През последните години сме свидетели на засилване процесите на дигитализация, 

които съпътстват прехода към икономиката на знанието и информационно общество. 
Облачните услуги, блокчейн, големите масиви от данни, изкуственият интелект са са-
мо малка част от дигиталните инструменти, които предоставят нови възможности за 
събиране, съпоставяне и използване на информацията и въвеждат нови практики за 
вземане на решения. Дигиталната ера бързо променя професията на счетоводителите, 
принуждавайки ги да развият нов набор от компетентности. Висшите училища са из-
правени пред предизвикателството как да адаптират своите образователни програми, 
за да предоставят на бъдещите специалисти необходимите знания и умения. 

Целта на настоящия доклад е да се е да се изведат дигитални компетентности, 
подходящи за обучението по счетоводство във висшите учебни заведения (ВУЗ) в 
България.  Изследването е базирано на литературно проучване по въпросите на диги-
талните компетентности в областта на счетоводството и на компетентностните рамки 
на международните счетоводни професионални организации.  
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На база на учебното съдържание на дисциплината „Управленско счетоводство“, 
изучвана в бакалавърска степен в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ е 
направен опит за очертаване на дигиталните компетентности, които могат да бъдат 
развити в обучението. Работата е насочена към подпомагане на един цялостен процес 
по разработване и внедряване на компетентностна рамка в обучението, която да 
подготви  бъдещите счетоводители за предизвикателствата на професията. 

 
Върху компетентностите рамки и дигиталните компетентности  
Проучването на литературата показа, че някои изследователи влагат различно 

значение в понятията „компетенции“ и „компетентности“, докато други считат, че те 
са синоними. Според Винтертон и колектив наличието на различни интерпретации на 
„компетентност“ и „компетенции“ отразява различни културни традиции в областта 
на управлението на човешките ресурси [1]. Фините нюанси на значенията се обсъж-
дат в научни трудове, но считаме, че те не са от значение за целите на настоящия док-
лад. Ние ще се придържаме към термина компетентности, тъй като той се използва 
последователно в основните европейски стратегически документи.  

В основата на различните концепции и дефиниции лежи е разбирането, че компе-
тентността е способността да се действа по определен начин за постигане на опреде-
лен резултат, която се основава на съответни знания, умения и нагласи [2,3]. „Знания-
та са съставени от фактите и  цифрите, понятията, представите и теориите, които са 
вече утвърдени и подпомагат разбирането на определена област или предмет. Уме-
нията се определят като способността и възможността на човек да извършва разсъж-
дения и да използва съществуващите знания, за да постигне резултати. Нагласите 
описват предразположението и начина на мислене за действие или реагиране на идеи, 
лица или ситуации.“ [4].   

Дефинирането на дигиталните компетентности е не по-малко сложно. Прегледът 
на литературата разкрива използване на много дефиниции и понятия, като напр. ком-
пютърни компетенции, дигитални компетенции, информационна грамотност, диги-
тална грамотност, компютърна грамотност и др. [5]. Значението на тези понятия мо-
же значително да се различава поради спецификата на изследването или в зависимост 
от вижданията на изследователя относно самата концепция за дигитална компетент-
ност. Това обаче е предпоставка за объркване по отношение на съдържанието на ди-
гиталните компетентности от една страна и от друга – затруднява извършването на 
сравнения.  

Според изследователите дигиталните компетентности са широко понятие, което 
обхваща много повече от техническите цифрови способности, които трябва да се из-
ползват в дигиталното общество [6,7]. Европейската референтна рамка за учене през 
целия живот, дефинира цифровата компетентност като „ ….уверено, критично и отго-
ворно ползване и ангажираност с цифровите технологии за учене, на работното място 
и за участие в обществото. Тя включва информационна грамотност и грамотност по 
отношение на данните, общуване и сътрудничество, медийна грамотност, създаване 
на цифрово съдържание (включително програмиране), безопасност (включително 
благосъстояние в цифрова среда и компетентности във връзка с киберсигурността), 
свързани с интелектуалната собственост въпроси, решаване на проблеми и критично 
мислене.“ [4].  

Както се вижда дигиталната компетентност е многоизмерна и сложна и не се 
изчерпва с технологичните умения и използването на различни устройства. Опитите 
да се развият всички дигитални компетентности във висшето образование най-веро-
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ятно ще доведат до загуба на ресурси и лоши резултати. В тази връзка трябва да се 
отговори въпроса кои са приоритетните дигитални компетентности, които да се раз-
виват в сферата на висшето образование и от какво се определят. Отговорът на този 
въпрос е много сложен.  

Известно е, че създаването на компетентностна рамка е труден процес. Съгласно 
Ръководството по прилагане на компетентностния подход към образованието, прак-
тическата подготовка и сертифицирането на специалисти в областта на счетоводст-
вото, разработването на компетентностна рамка обхваща следните пет ключови ета-
па: оценка на готовността и на необходимите ресурси; утвърждаване на матрицата от 
компетентности; оценка на текущите програми и извеждане на несъответствия с же-
ланото ниво на компетентности; разработване на разширена програма; внедряване [8].  

Проучване на литературата относно компетентностните рамки на международ-
ните професионални организации, показва, че в повечето от тях се включват освен 
специфични компетентности, характерни за счетоводната професия, също и комуни-
кативни такива, лична организация и работа в екип, вземане на решения, лидерски и 
дигитални компетентности. Последните се открояват като ключови [9]. За нашата 
страна сравнителен анализ на отделните класове по Националната класификация на 
професиите и длъжностите – 2011 и дигиталните компетенции в зависимост от из-
пълняваните задачи от лицата, заемащи длъжностите „главен счетоводител“, „опера-
тивен счетоводител“ и „отчетник (счетоводство)“ е направен от Д. Георгиева [10]. В 
по-ново изследване на автора са изведени следните базови дигитални умения на 
счетоводителите в качеството им на потребители на използваните от предприятията 
информационно-телекомуникационни технологии (ИТ): софтуери за тексто-обработ-
ка и създаване на електронни таблици; софтуерни решения за създаване на презента-
ции; системи за управление на бизнеса; нови или подобрени счетоводни софтуерни 
продукти [11].  

Особен акцент върху дигиталните компетентности са поставени в рамките, разра-
ботени от Института на сертифицираните управленски счетоводители в партньорство 
с Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители [12], Института 
на управленските счетоводители [13] и Асоциацията на сертифицираните счетоводи-
тели (АССА) [14], което определя и нашия интерес към тях.   

Дигиталните компетентности са изведени като основен клас компетентности в 
рамката на Института на сертифицираните управленски счетоводители и Американ-
ския институт на дипломираните експерт-счетоводители. Компетентностите са разде-
лени в четири области на владеене: основополагащо ниво, междинно ниво, напредна-
ли и експертно ниво. Считаме, че, в бакалавърска програма, в която счетоводните 
дисциплини не са основни е удачно да се разгледа второто (междинно) ниво на вла-
деене на дигитални компетентности. Съгласно рамката, те са: 

1)  Информация и цифрова грамотност - процес на разбиране на информация, 
данни и съдържание в цифрова среда. За междинното ниво на владеене тази компе-
тентност се свързва с определяне на необходимата информация и организиране, съх-
раняване и извличане на информация, данни и съдържание в цифрова среда. 

2) Създаване на цифрово съдържание – процес на създаване, редактиране и подо-
бряване на цифрово съдържание, вкл. авторски права и лицензиране. Акцентът в раз-
глежданото ниво е върху редактиране и подобряване на съществуващо съдържание. 

3) Решаване на проблеми – процес на идентифициране и разрешаване на техни-
чески проблеми при използване на цифрови инструменти, което за междинното ниво 
е решаване на технически проблеми при работа с устройства и / или използване на 
цифрова среда. 
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4) Стратегия и управление на данни – процес на разработване и управление на 
набор от варианти и решения, които привеждат стратегията за управление на данните 
на организацията в съответствие с нейната бизнес стратегия. Фокусът е върху поли-
тиките за защита на данните. 

5) Анализ на данни – процес на проверка от няколко източника на качеството на 
данните, избор на подходящи показатели за измерване и разработване на приложения 
за анализ и проверка, които да предоставят на организацията възможност за вземане 
на базирани на анализи решения. В междинното ниво на владеене компетентността 
се изразява в разбиране и способност за тестване на статистически хипотези; използ-
ване на подходящи интерфейси за програмиране на приложения за достъп до различ-
ни източници на данни; определяне на необходимите обработки и процедури за под-
готовка на данни; разработване на аналитични решения за конкретни задачи и пред-
варително дефинирани набори от данни; осигуряване на взаимодействие с други ком-
поненти на приложенията за анализ. 

6) Визуализация на данни – процес на прилагане на съществуващи и разработва-
не на нови решения за визуализация и информационни панели за предоставяне на ре-
шения. Акцентът е върху използването на различни техники за визуализация и разра-
ботване на прости информационни панели [12].  

 

Институтът на управленските счетоводители преразглежда своята компетент-
ностна рамка през 2019 г. като включва нови 4 технологични и аналитични компе-
тентности, които са в отговор на бързата дигитализация в бизнеса: информационни 
системи, управление на данните, анализ на данни и визуализация на данни. Компе-
тентностите са разпределени в пет нива на владеене: най-ниско ниво на владеене, ос-
новно ниво, междинно ниво, напреднали и експертно ниво. Технологичните и анали-
тични компетентности са: 

1) Информационни системи – използване на технологии за подпомагане на опе-
ративни и финансови процеси, решаване на бизнес проблеми, извършване на анализ 
на данни и подобряване на цялостната бизнес ефективност. Акцентът в междинното 
ниво е върху контролиране на включването във финансовите системи на данни от 
други модули; документиране на изискванията към информационната система и др. 

2) Управление на данните – управление на данните през целия им жизнен ци-
къл, включително създаване събиране и валидиране на данните, както и гарантиране 
на достъпността, използваемостта, качеството и сигурността на данните. Фокусът в 
разглежданото ниво е върху откриване на потенциални грешки в данните и недоста-
тъци в процедурите; запазване, архивиране и изтриване на данни; идентифициране и 
коригиране непълни или неточни данни и др. 

3) Анализ на данни – извличане и обобщаване на данни, трансформирането им 
според конкретните информационни потребности. За междинно ниво на владеене се 
изисква способност за извличане и преобразуване на данни с помощта на подходящи 
инструменти; изготвяне на заявки за данни, съобразно конкретни информационни 
потребности; прилагане на диагностични техники и др. 

4) Визуализация на данни – представяне на данни по различни начини за иден-
тифициране и обяснение на модели, връзки, корелации и тенденции в данните в под-
крепа на вземането на бизнес решения. Компетентността в междинно ниво се изразя-
ва в способността за проектиране на таблици и изготвяне на графики, както и разби-
ране за това как най-добре да бъдат комуникирани резултатите [13]. 
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Компетентностната рамка на професионалната организация АССА съдържа 12 
области на компетентност, като за всяка от тях са определени тематичните единици, 
в които приоритетно се развиват конкретните компетентности. В областта „Данни, 
дигитализация и технологии“ се включват: 

1) Идентифициране на стратегически възможности за добавяне на стойност на 
базата на цифрови технологии, което се изразява в получаване на данни, включител-
но големи масиви от данни от различни външни и вътрешни източници; проактивно 
търсене на възможности за автоматизиране, опростяване и стандартизиране на систе-
ми и процеси за управление на данни чрез електронен бизнес, облачни технологии, 
мобилни устройства и др.  

2) Анализиране и оценяване на данните на база на подходящи технологии и 
инструменти. Постигането на тази компетентност се основава на способностите за 
изграждане или адаптиране на аналитични модели за обработка на данни; използване 
на подходящи инструменти, методи и технологии за анализ и оценка на сложни и 
неструктурирани данни; оценяване и интегриране на подходящи ИКТ за намиране на 
бизнес решения за ключови заинтересовани страни и др.  

3) Визуализация на данни, която се изразява в способността за използване на 
ИКТ за ефективна комуникация със заинтересованите страни във формални и нефор-
мални ситуации; определяне какво и как да се визуализира за предвидената аудито-
рия; визуализиране на информация в контекста на конкретен бизнес въпрос и страте-
гически проблем.  

4) Прилагане на скептицизъм и етична преценка при използването на данни и 
цифрови технологии. Тази компетентност не е предвидена за развиване с обучението 
по модула „Управленско счетоводство“ [14].  

Както се вижда няма утвърден подход за представяне на компетентностните рам-
ки. Също така е видно и влагането на различно разбиране за съдържанието на диги-
талните компетентности, което създава затруднения в опитите да се направи проуч-
ване и сравнение. 

 
Върху матрицата от дигитални компетентности за обучението по дисциплината 

„Управленско счетоводство“ в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ 
Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ обучава специалисти в образо-

вателно-квалификационна степен Бакалавър по специалностите „Икономика и фи-
нанси“ и „Стопанско управление“, като дисциплината „Управленско счетоводство“ е 
с хорариум 30 часа лекции и 30 часа семинарни занятия. На база на проучването на 
посочените по-горе компетентностни рамки, в таблица 1 е представено нашето виж-
дане за това кои  дигитални компетентности могат да се развиват с обучението на 
дисциплината, както и тематичните единици, в които приоритетно е възможно това 
да се случи. Авторът е наясно с:  1) потребността от проучване на компетентностите, 
които са важни за упражняването на счетоводната професия; 2) необходимостта от 
изследване в по-голяма дълбочина на компетентностните рамки на професионалните 
организации, особено за това как конкретно учебно съдържание е обвързано с разви-
ване на дигитални компетентности, както и проучване на добри практики на универ-
ситети, които имат постижения в тази област; 3) извършване на анализ на условията, 
които оказват или могат да окажат влияние върху услугите, предоставяни от счетово-
дителите; 4) осъществяване на целенасочени дискусии с ключови заинтересовани 
страни; 5) възможностите на ВУЗ за внедряване на цифрови технологии в обучение-
то; 6) необходимостта от подготовка на преподавателския състав както за работа с 
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нови инструменти, така и по отношение на методите за преподаване. В този смисъл 
представеното в таблица 1 е първи опит да се погледне на учебното съдържание по 
дисциплината през призмата на дигиталните компетентности. Също така този опит 
насочва и към потребността от промяна в съдържанието на тематичните единици, 
както и в подходите към преподаването, така че да могат да отговорят на необходи-
мостта от по-широко представяне на дигиталните компетентности в обучението.  

 
Таблица 1  
Дигитални компетентности и планирани резултати с обучението  
по дисциплината „Управленско счетоводство“  

 
Дигитални  
компе- 
тентности 

Планирани резултати (в контекста на дигитал-
ните компетентности) 

Тематични 
единици 

Информа-
ция и 
цифрова 
грамотност – 
разбиране на 
информация, 
данни и 
съдържание 
в цифрова 
среда 

Знания за: видовете данни и техните характеристи-
ки (естество, източници, формат, време, обхват и 
ниво на агрегиране); вътрешните и външните из-
точници на информация; изискванията към инфор-
мацията в управленските отчети; същността и 
принципите на изграждане на отчетната система на 
компанията;  
Умения за: работа с различни източници на ин-
формация и с помощта на компютърни системи;  за 
използване на информация от интернет, намиране 
на необходимите данни; извличане и импортиране 
на данни;  
Нагласи за:  използване на компютър като сред-
ство за управление на информацията; самостоятел-
на работа с различни източници на информация; 
работа с бази данни и с компютърни системи. 

Управлен-
ското 
счетоводство - 
счетоводна 
подсистема за 
създаване на 
информация 
за управление 
на ресурсите  
и за създаване 
на стойност 

Създаване 
на цифрово 
съдържание-
разработване 
и интегри-
ране на 
дигитално 
съдържание. 
Авторски 
права 

Знания за: инструментите на управленското счето-
водство за създаване и събиране на изходни данни 
в съответствие с конкретна задача; прилагането на 
авторски права и лицензи за данни, цифрова ин-
формация и съдържание; Умения за: избиране на 
информационни източници на данни; определяне 
на списък с данни, необходими за решаване на про-
фесионални проблеми; проверка на изходните дан-
ни за достоверност и обективност; определяне на 
ценността на събраната информация; избиране на 
методи за генериране и модифициране на цифрово 
съдържание, съставено от текст и таблици; Нагласи 
за: боравене със структурирани и неструктурирани 
данни; използване на различни приложения и ин-
струменти за създаване и събиране на данни; при-
лагане на правила, вкл. авторски права, при работа 
с данни. 

Изследване 
на 
динамиката 
на разходите 
Взаимовръзка 
„разходи-
обем-
печалба“ 
Бюджетиране 
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Анализиране 
на данни и 
информация –  
процес на 
избор на 
инструмен-
тални 
средства за 
обработване 
на данни и  
изготвяне на 
информа-
ционни 
прегледи и 
аналитични 
доклади  

Знания за: инструменталните средства и техниките 
на управленското счетоводство за превръщането на 
данните в подходяща информация; за методите за 
анализ и оценка на структурирани и неструктури-
рани данни;  
Умения за: определяне на целите и задачите на ана-
лиза и обработката на данни; съставяне на списък с 
инструменти, необходими за анализа и обработката 
на данни; извършване на обработка на данни с по-
мощта на информационните технологии според 
предварително зададени критерии и в отговор на 
конкретни задачи; последващо анализиране на по-
лучената информация и на тази основа изготвяне 
на информационни прегледи и аналитични докла-
ди;  
Нагласи за: използване на инструменталните сред-
ства за обработка на данни; извършване на изчис-
ления според избраните методи за анализ и обра-
ботка на данни;  съставяне на информационни пре-
гледи и доклади. 

Класифика-
ции на 
разходите 

Модели за 
калкулиране 
на 
себестойност 
Взаимовръзка 
„разходи-
обем-
печалба“. 
Бюджетиране 

Визуализа-
ция на 
данни – 
процес на 
разработ-
ване на 
визуално 
представяне 
на данни 

Знания за: различните техники за визуализация и 
представяне на финансова и нефинансова инфор-
мация; Умения за: изготвяне на графики, таблици, 
дизайн на отчети в съответствие с поставените за-
дачи; способност да се визуализират резултати с 
помощта на уеб приложения или други инстру-
менти;  
Нагласи за: прилагане на различни инструменти за 
визуализация на данни и информация. 

Всички теми 

Източник: изготвено от автора  

 
Заключение 
 

През последните години технологиите все повече променят лицето на бизнеса, 
което предизвиква загриженост относно нивото на дигитални компетенции на счето-
водителите. Въпросът за това как да се адаптира обучението по счетоводство във 
ВУЗ така, че да отговори на това съвременно предизвикателство е от особено значе-
ние. Един от най-съществените проблеми касае установяването на дигиталните 
компетентности, които бъдещите счетоводители трябва да притежават. Kомпетент-
ностите рамки на международните професионални организации по счетоводство са 
адаптирани, като в тях са включени дигитални компетентности. Проучването им е 
предпоставка и необходимо условие, за да може да се  пристъпи към изграждане на 
такава рамка и за обучението по счетоводство в българските ВУЗ. Направеният опит 
за обвързване на учебното съдържание на дисциплината „Управленско счетоводство“ 
с развиване на дигитални компетентности показва, че това съвсем не е лека задача. 
Необходими са не само предварителни проучвания за установяване на необходимите 
компетентности от бъдещите счетоводители, но също така промени в учебните 
програми на дисциплините, както и в подходите и методите на преподаване. 
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Резюме: МСП имат водещо значение за развитието на икономиката на България. 
Успешното им функциониране, обаче, предполага наличие на благоприятна инфра-
структура, подпомагаща стартирането на дейността им. В тази връзка инкубато-
рите имат важно значение. Те създават условия за технологично обновяване и пре-
структуриране в икономически аспект, подпомагат оцеляването на новосъздадени-
те фирми, тяхното развитие и растеж. 
Целта на настоящия доклад е да се анализират разновидностите на инкубаторите 
и приносът им за развитие на иновационната инфраструктура в България. 
Ключови думи: инкубатори, иновационна инфраструктура, МСП, развитие 
 
Abstract: SMEs are of leading importance for the development of the Bulgarian 
economy. However, their successful operation presupposes the existence of a favorable 
infrastructure supporting the start of their activity. In this regard, incubators are 
important. They create conditions for technological renewal and restructuring in 
economic terms, support the survival of start-ups, their development and growth. 
The purpose of this paper is to analyze the varieties of incubators and their 
contribution to the development of innovation infrastructure in Bulgaria. 
Key words: incubators, innovation infrastructure, SMEs, development. 
 
 

Увод 
Малките и средните предприятия (МСП) играят съществена роля за растежа на 

икономиката и създаването на работни места в България. В тази връзка, предоставя-
нето на помощ за МСП се превръща във все по-важен приоритет на страната. Инку-
баторите имат за цел да осигуряват широка и интензивна подкрепа за начинаещите 
организации. Опитът показва, че тази подкрепа е най-необходима в началото на жиз-
нения цикъл на даден стопански субект, когато той е най-застрашен от неуспех. В ре-
дица изследвания се твърди, че е значително по-малко вероятно да фалират в първите 
няколко години след създаването си онези МСП, които са получили инкубационна 
подкрепа. Обикновено процентът на новосъздадените организации, самостоятелно 
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работещи, които оцеляват през първите три години, е около 56%1, докато процентът 
на тези, които са били подпомогнати от инкубатори, е около 90 %2. До подобен извод 
стига и Работната група за развитие на промишлеността и предприемачеството към 
Европейската икономическа комисия на ООН. Тя посочва и препоръчва на правител-
ствата предприемането на такива икономически мерки, които най-ефективно, от 
гледна точка на загубите, биха стимулирали формирането на условия, създаващи 
предпоставки за развитие на предприемачеството. Като един от най-ефективните на-
чини за подкрепа на предприемачите се посочва, че представлява инкубирането3. Са-
мият процес, свързан с „инкубиране на предприемачите“, има за цел да ги вдъхнови и 
стимулира в хода на създаване на собствен бизнес, както и да окаже поддръжка за 
начинаещите компании при разработването на новаторски продукти и услуги. 

 
1. Компоненти на иновационната инфраструктура 
Иновациите са движещата сила на всяка една икономика и в частност – организа-

ция. Те изискват наличие на значителни ресурси, които да позволяват реализирането 
им. Това се свежда до обезпечаване на подходящи условия за осъществяване на ефек-
тивен иновационен процес. Както посочва Р. Иванова (2019, с. 120), във връзка с това 
в специализираната литература съществува разбирането, че е необходимо формиране 
на иновационна инфраструктура, основните компоненти на която са: 

 иновационни посредници; 
 специализирани центрове за разработване на нови продукти и технологии; 
 източници на финансово обезпечаване на иновационната дейност; 
 координатори на иновационния процес; 
 консултационно-образователни центрове. 
 

Иновационните посредници са наричани в специализираната литература инова-
ционни формирования. Те представляват организационни форми с различни наимено-
вания, които имат една основна задача: да развиват иновации, да ги внедряват и раз-
пространяват. Счита се, че иновационните формирования позволяват успешно из-
граждане на отношения на сътрудничество между различни звена/структури и позво-
ляват разпространение на нововъведения, които индивидуално по-скоро нямат особе-
но значение за отделния предприемач, но взети заедно представляват интерес за част 
от бизнеса с обща специализация или имат голяма обществена и икономическа зна-
чимост.  

По своята същност още иновационните формирования могат да се разглеждат и 
под формата на организационни структури за интегриране на усилията за осъщест-
вяване на иновации (К. Керчев, 2015, с.146). В тази връзка те се определят и като ос-
новен елемент на една благоприятна среда за развитие на иновации. Самата благо-
приятна среда се свежда до наличие и успешно функциониране на подходяща инфра-
структура, богат набор от бизнес и административни услуги, ефективна система за 
обучение и квалификация, балансирана фискална, търговска и парична политика, 
стимулираща законодателна рамка в национален и международен аспект, адекватни и 
последователни политически действия в подкрепа на иновациите (И. Георгиев, Цв. 

                                                            
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Business_demography_ statistics 
2 Успешно ли подпомага EФРР развитието на бизнес инкубаторите? //   

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_07/SR14_07_BG.pdf 
3 „Инкубиране“ означава създаване на условия, способстващи и благоприятстващи развитието 
на предприемачеството и начинаещите компании 
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Цветков, Д. Благоев, 2013, с. 86). Интерес представлява дефинирането на иновацион-
ните формирования като отворени системи за научни, изследователски, образовател-
ни и производствени обединения на частния и/или обществения сектори (Кр. Керчев, 
2011, с. 123). Това показва, че иновационните формирования могат да се формират на 
икономическа база или от юридическа гледна точка; да се разграничават по своята 
финансова и юридическа самостоятелност; по изпълняваните функции; по извършва-
ните дейности; по връзките с останалите участници в иновационната система; по 
географското разположение и др. (Р. Иванова, 2018, с. 182) Членовете на иновацион-
ните формирования имат възможност за адекватна реакция на динамиката на пазара. 
Обединяването на усилията на различни пазарни участници и структури създава бла-
гоприятни предпоставки за разпространение на иновациите и ускоряване на техноло-
гичния трансфер, както и е от важно значение за разпространение на знанията и при 
функционирането на различните системи. На практика, иновационните формирова-
ния са различни центрове, инкубатори, паркове, иновационни мрежи, офиси за тран-
сфер на технологии, клъстери. Съществен принос за подпомагане старта на МСП 
имат инкубаторите, поради което те са обект на разглеждане в настоящия доклад. 
Оказва се, че една от най-ефективните мерки е поддържането на предприятията в 
стартовия етап на бизнес инкубирането.4 Инкубаторите представляват многофунк-
ционални комплекси, които предоставят разнообразни услуги на юридически и физи-
чески лица, които осъществяват иновационна дейност и се намират в начален етап на 
своето развитие (В. Вилисов, А. Вилисова, 2017, с. 37). 

 
2. Инкубаторите и техните разновидности 
Основното предназначение на инкубаторите е да обезпечават предстартова и 

стартова подкрепа на иновационните предприемачи, като им осигуряват достъп до 
необходимите им помещения, оборудване изследователска дейност, рисков капитал 
(Г. Маринов, М. Велев, О. Гераскова, 2008, с. 579). Инкубаторите съществуват в раз-
лични разновидности, а именно: като бизнес инкубатори; виртуални инкубатори; 
интернет инкубатори; технологични инкубатори, всеки един от които се характеризи-
ра със свои особености. 

Трябва да посочим, че официалната концепция за бизнес инкубация започва в 
САЩ през 1959 г., когато Джоузеф Манкузо отваря индустриалния център Batavia в 
New York. Инкубацията се разраства в САЩ през 80-те години и се разпространява 
във Великобритания и Европа чрез различни свързани форми. Американската между-
народна асоциация за бизнес иновации изчислява, че по света има около 7000 инку-
батора (H. Mayuri).  

Бизнес инкубаторът оказва помощ на предприемачите в един от най-тежките за 
тях моменти, а именно – успешното стартиране на бизнеса. Нововъзникналите пазар-
ни субекти се сблъскват с редица проблеми относно своето управление. Най-общо 
бизнес инкубаторът представлява организация, предназначена да ускори растежа и 
успеха на предприемаческите компании чрез редица ресурси и услуги за бизнес под-
крепа5. Практиката показва че бизнес инкубаторите се помещават в новопостроени 
или реконструирани стари, обезлюдени или частично използвани административни 
или промишлени сгради, които са съставени от динамично променящи се като кон-
фигурация многофункционални площи за административни, производителни, изсле-

                                                            
4 http://www.nbdn-bg.org/bg/business-inkubator/evolution 
5 https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/business-incubator 
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дователски, развойни, търговски и други бизнес нужди (И. Георгиев, Цв. Цветков, Д. 
Благоев, 2013, с. 88). Бизнес инкубаторите могат да се разглеждат и като организа-
ции, които предлагат пакет от услуги за бизнес развитие и достъп до офис площи за 
съвместно използване при гъвкави условия, за да се удовлетворяват потребностите на 
новите фирми (А. Агов и колектив, 2008, с. 584). Типичният инкубатор позволява 
създаването на една контролирана благоприятна среда, която подпомага растежа и 
защитата на ново рисково предприятие в началните етапи от развитието му, когато то 
все още не е готово да се самоиздържа по традиционен начин. В тази връзка същест-
вува разбирането, че бизнес-инкубирането следва да се разглежда като цялостна 
програма за подпомагане на стартиращия бизнес, която осигурява:6 

 помещения под наем на преференциални цени; 
 широк кръг достъпни бизнес услуги; 
 схеми за микрофинансиране; 
 бизнес консултации; 
 обучителни програми; 
 подпомагане при излизане на свободния пазар. 
От своя страна, виртуалните инкубатори представляват електронна среда, в коя-

то бързо и лесно се предоставят услуги за иновационна подкрепа, които са аналогич-
ни на тези в реалните бизнес инкубатори, но в интернет пространството. В съвремен-
ните условия и разразилата се пандемия в световен аспект, това има много важно зна-
чение и дори в някои случаи единствено възможния начин за предоставяне и получа-
ване на специализирана подкрепа, в това число консултантски услуги, дигитална сре-
да за работа (интернет платформа), установяване на взаимоотношения с нови парт-
ньори, посреднически услуги и др. Следва да посочим още, че виртуалният инкуба-
тор е предназначен за организации от всички сектори на икономиката, които имат 
желание да развиват дейността си и своя иновативен персонал и в тази връзка търсят 
нови възможности, за да са в съответствие с бързо променящата се външна среда и 
конкуренция. 

Като специфичен вид инкубатори се определят интернет инкубаторите. Тях-
ната основна цел се свежда до преместване на традиционните бизнес схеми в глобал-
ната мрежа, трансформирани като работещи елементи на електронна търговия и 
маркетинг (И. Георгиев, Цв. Цветков, Д. Благоев, 2013, с. 90. Пантелеева, 2013,  
с. 258). Основните разграничения между класическите и интернет инкубаторите са, 
че интернет инкубаторите са ориентирани към работа в мрежа, имат глобален харак-
тер и по-кратък период за престой в тях. Интернет инкубаторите увеличават трафика 
между уебсайтовете, позволяват по-бързо ускоряване на обмена и трансфера на нови 
технологии, което е от водещо значение за организациите, опериращи в сферата на 
електронната търговия, например и други бизнес услуги, предлагани през глобалната 
мрежа.  

По отношение на технологичните инкубатори в специализираната литература се 
посочва, че те представляват средство за стимулиране развитието на предприемачест-
вото и иновациите в областта на технологично ориентираните производства (Л. 
Варамезов, 2013, с. 2013; Кр. Керчев, 2011, с. 128). Тези инкубатори „отглеждат” мла-
ди високотехнологични компании, като им помагат да оцелеят и да се разраснат през 
началния период, когато са най-уязвими. Те съдействат при намиране на инвести-
ционен капитал и при комерсиализиране на продуктите, помагат при контакти с раз-

                                                            
6 http://www.nbdn-bg.org/bg/business-inkubator. 
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лични правителствени и международни програми, при участие в международни изло-
жения, панаири и др., осигуряване на общи офис услуги конферентни зали, информа-
ционни центрове, достъп до оборудване, гъвкави лицензионни схеми, работно прост-
ранство, обща инфраструктура. Често технологичните инкубатори са тясно свързани 
с университети и изследователски центрове, отделни изследователи (Л. Варамезов, 
2013, с. 2013; Кр. Керчев, 2011, с. 128). 

Обща черта на всички инкубатори е основната им цел, а именно: при напускане 
на инкубатора, организациите да са успешно функциониращи, финансово жизнеспо-
собни и напълно самостоятелни. 

 
3. Бизнес инкубаторите в България 
Бизнес инкубаторите предоставят ползи от една страна за новостартиращите ор-

ганизации, а от друга – за икономиката като цяло. Насърчаването на предприемачест-
вото има водещо значение за българската икономика, предвид факта, че в страната 
преобладават микро-, малки и средни предприятия. Резултатите от предходните два 
програмни периода (2007-2013 г. и 2014-2020 г.) показват, че постигнатото в 
България в сферата на предприемачеството е под средното ниво за ЕС, което предпо-
лага и намирането на начини и средства за стимулирането му. Изграждането на ефек-
тивна инфраструктура продължава да има ключово значение за създаване на благо-
приятна екосистема, в която да стане възможно повишаване на предприемаческата 
активност. В тази връзка и през настоящия програмен период се отделя специално 
внимание на предприемачеството, което представлява първата област на въздействие 
в „Национална стратегия за МСП“ (2021-2027 г.). Към нея са предвидени пет мерки, в 
две от които се отделя специално внимание на бизнес инкубаторите, а именно: 

 Мярка 1.1. Насърчаване на предприемаческата екосистема. 
 Мярка 1.2. Насърчаване на обучението по предприемачество в училищата и 
предприемаческата трансформация на българските висши училища. 

Целите им са свързани с изграждане на такава предприемаческа екосистема, коя-
то да осигури насърчаване на конкурентоспособността, преодоляване на регионални-
те различия в страната, обезпечаване на подходящи условия за бързо и лесно старти-
ране на бизнес. Част от конкретните действия, които са набелязани, се свеждат до 
подкрепа за акселератори и бизнес инкубатори, в които участие да вземат и междуна-
родно признати мрежи, за да се подпомогне трансфера на добри практики, както и да 
се стимулира публично-частното партньорство. Последното има важно значение за 
насърчаване на предприемачеството и в българските висши училища, което да ги 
направи в по-висока степен ориентирани към бизнеса. Съвременните усилия на раз-
лични субекти ще позволи изграждане на по-пълноценни и успешни взаимоотноше-
ния, както и може да бъде основа за увеличаване дела на стартиращите и бързо 
растящите МСП. 

Важен акцент в програмите за настоящия програмен период (20231-2027 г.) е 
подкрепата за учебни програми, базирани на STEM обучението, както и създаване на 
специални тренировъчни предприятия, в които ученици и студенти да се обучават на 
начините за развитие на своите предприемачески идеи в реален бизнес. 

Отчетените резултати по процедура BG 161РО003-2.2.01 „Подкрепа за създаване 
и развитие на бизнес-инкубатори“ към 01.04.2020 г. показват, че са разработени 17 
проекта за финансиране с продължителност между 25 и 40 месеца. 12 от тези проекти 
за създаване, разширяване, развитие на бизнес инкубатори са приключени успешно, 
докато останалите пет са прекратени по различни причини. по-голям интерес към 
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създаване и развитие на бизнес инкубатори има в района на Северна и Югоизточна 
България, където са разработени 59% от проектите. 80% от тях са успешно приклю-
чили и само 20% са прекратени. В района на Югозападна и Южна Централна 
България едва 57% от одобрените за финансиране проекти по процедура BG 
161РО003-2.2.01 са приключили в срок, а останалите 43% са прекратени (вж фиг. 1). 

  

 
Фиг. 1. Относителен дял на успешно приключили проекти по процедура  

BG 161РО003-2.2.01 към 01.04.2020 г. 
 

Във финансов аспект по-мащабните проекти са съсредоточени отново в Северна 
и Югоизточна България и по-точно в Северен Централен и Югоизточен район и са на 
стойност над 2 млн лв. В района на Югозападна и Южна Централна България 75% от 
успешно приключилите проекти са на стойност под 1 млн лв. (вж фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на проектите по процедура BG 161РО003-2.2.01  

според размера на финансиране (към 01.04.2020 г.) 
 

Данните сочат още, че получилите финансова помощ не са успели да усвоят 
общата стойност на проектите и реално изплатените суми са по-малки (вж табл. 1). 
Това показва, че липсва потенциал за пълно усвояване на предоставяните средства и 
съответно можем да го разглеждаме като недостатък, който в известна степен пони-
жава успешното осъществяване на проектите.  
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Табл. 1 
Разпределение на финансираните проекти по процедура  
BG 161РО003-2.2.01 по региони към 01.04.2020 г. 

 

Регион 
Място  
на изпъл-
нение 

Наименование  
на договора 

Обща 
стойност 
(лева) 

Реално 
изплатена 
сума (лева) 

Продължи 
телност 
(месеци 

Северна и 
Югоизточна 
България 

ЮИРП: 
Стара 
Загора 

Изграждане и мо-
дернизиране на 
Бизнес инкубатор – 
ГБС - ТОНЗОС, 
гр. Казанлък 

2 259949,86 1 160281,73 35,00 

Северна и 
Югоизточна 
България 

СЦРП:   
Разград 

Бизнес инкубатор 
РАЗГРАД 

2 125803,84 1 199637,21 36,00 

Северна и 
Югоизточна 
България  

ЮИРП: 
Бургас 

Създаване и разви-
тие на бизнес ин-
кубатор – Бургас 

1 908801,75 1 063619,25 42,00 

Северна и 
Югоизточна 
България 

СЦРП: 
Велико 
Търново 

Създаване и разви-
тие на „Евробил-
динг инкубатор“ 
като регионална 
структура в подк-
репа на малкия и 
среден бизнес 

1 824038,32 1 071652,81 36,00 

Северна и 
Югоизточна 
България 

СЗРП:  
Монтана 

Създаване на биз-
нес инкубатор 
Монтана 

1 881828,27 1 322076,19 36,00 

Югозападна 
и Южна 
Централна 
България 

ЮЗРП 
Кюстенд
ил 

Изграждане на 
центрове за под-
крепа на стартира-
щи предприятия в 
гр. Кюстендил и 
гр. Дупница 

1 009089,36 805797,45 25,30 

Северна и 
Югоизточна 
България 

СЗРП: 
Видин 

Дружество по ЗЗД 
„Регионален биз-
нес инкубатор 
ВИДИН“ 

1 002352,29 727765,13 47,60 

Югозападна 
и Южна 
Централна 
България 

 ЮЦРП: 
Хасково 

Повишаване на 
конкурентоспо-
собността на мал-
кия и среден биз-
нес в Хасковска 
област чрез създа-
ване и ефективно 
функциониране на 
регионален бизнес 
инкубатор в 
гр. Димитровград 

922426,91 531841,83 36,47 
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Югозападна 
и Южна 
Централна 
България 

ЮЗРП: 
София 
град 

Бизнес инкубатор 
„СИРМА“ 

837432,10 461533,28 40,00 

Югозападна 
и Южна 
Централна 
България 

ЮЦРП: 
Кърджал
и 

Създаване и разви-
тие на бизнес ин-
кубатор Кърджали - 
ключов фактор за 
насърчаване на 
предприятията и 
подобряване на 
бизнес средствата 
в област Кърджали 

535633,54 395702,08 38,00 

Северна и 
Югоизточна 
България 

СЗРП: 
Ловеч 

Създаване на ре-
гионален бизнес 
инкубатор за об-
ласт Ловеч 

367638,48 257882,78 38,00 

Северна и 
Югоизточна 
България 

СИРП: 
Варна 

Разширяване на 
Бизнес инкубатор-
Варна към РАПИВ 

204677,82 154391,29 45,70 

 
 

Заключение 
 

Структурата на бизнес инкубаторите дава възможност за споделяне на разходите 
и това е от особена полза за новосформираните организации в началния етап от тях-
ното развитие, както и да подпомагат осъществяването на иновативни проекти и ус-
пешното им приключване. В тази връзка бизнес инкубаторите могат да се разглеждат 
и като мултидисциплинарна институция, подпомагаща дейността на организациите в 
различни насоки. Изграждането им има особено значение за българските организа-
ции, тъй като по-голямата част от тях имат ограничени възможности, трудно поемат 
рискове, а всяка нова дейност неминуемо е свързана с такива. Държавата чрез своите 
институции и предприемани мерки следва да стимулира съвместното извършване на 
иновационна дейност, обмена на знания, информация, технологии; да стимулира 
предприемачеството. Изграждането на инкубатори, тяхното поддържане и развитие 
представлява важна предпоставка за осъществяване на иновационна дейност и създа-
ване на нови организации. Трябва да се предприемат адекватни мерки за пълноценно 
използване на възможностите за финансиране, предоставяни по оперативни програми 
на ЕС, за да може България да подобри и своите показатели в областта на инова-
циите. В страната са поставени основите на иновационната инфраструктура, но тряб-
ва да продължи нейното разширяване и подобряване. 
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AFTER THE CRISIS (COVID 19) NEOLIBERALISM AND 

MACHIVELIALISM AS MANAGERIAL CHALLENGES TOTHE 
TRUST IN ORGANISATIONS 

 

Plamen Atanasov, PhD 
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Abstract: The present work focuses on the relationship trust-organisations, with an emphasis on 
the magnitude of factors, such as neoliberalism and mchieavelism. Neoliberalism is 
accepted as a problematic area between today’s policies and market relations; while 
machiavelism - as a psychologically defined behaviour in social groups; particularly in 
organisations and their relations with the surrounding audience. 
 

Key words: crisis, neoliberalism, machiavelialism, Covid-19, trust. 
 

1. Увод 
Прави впечатление, че през последните две години, първите десет места на ком-

паниите, в класацията от авторитетното списание „Форбс“ остават относително пос-
тоянни. Това отвежда към мисълта, че в света протичат „скрити“ процеси, които още 
не са намерили отражение в обичайната статистика. Като причинител на тези „скри-
ти“ процеси, са идентифицирани  неолиберализмът и макиавелизмът, чиято ескала-
ция по време на пандемията от Ковид 19 предизвика чувствителността на  обществе-
ното доверие и постави нови задачи не само пред ПР-а и пред цялото управление на 
организациите. Целта на доклада е да покаже, че векторите, по които се движи об-
щественото доверие, се променят. Корпорациите и институциите следва да променят 
обичайните си възгледи за основните черти на своята репутация (начина, по който из-
глеждат в очите на обществото) и да насочат вниманието си към елементи, които само 
преди две години са приемали като незначителни или като дребни затруднения, които 
публичността ще реши сама. 

За регистрирането и анализа на новостите са използвани: вторичен поглед върху 
класациите на авторитетното списание „Форбс“, както и достъпни публикации в ме-
диите. Теоретичната база е построена върху съществуващи научни разработки. 

Макар и частичен, разборът на проблемите показва, че няма никакви основания 
да се мисли, че показаните ефекти няма да се повторят и след кризата, причинена от 
вируса SARS – CoV – 2, започнала в самия край на 2019 г., и от чиято проява в здраве-
опазването се очаква светът да излезе през близките 1-2 години. В същото време 
социално-икономическите и социално-културните ефекти заплашват да се запазят по-
дълго. Всичко това налага на организациите да проявят повишено внимание към пре-
дизвикателствата на новата среда, когато изграждат доверието между себе си и заоби-
калящите ги публики. 
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2. За организациите, доверието и макиавелизма 
Катаклизмите, които засягат целия свят, принуждават хората да пренаредят своите 

визии (представи, ценности, намерения, потребности, претенции) за света. Това неми-
нуемо засяга доверието на хората в корпорациите и институциите. Не са необходими 
сложни емпирични модели, за да се отчете основателността на такива очаквания. След 
мащабни катаклизми като двете Световни войни, Голямата икономическа депресия от 
1929-1933 г. (Great Depression), предизвикана от краха на борсите в САЩ, изчезването 
на Източния блок през 1990-1991 г., настъпват трансформации в обществените отноше-
ния. Променят се цели отрасли в икономиката и се появяват нови. Променя се и начи-
нът, по който хората общуват помежду си, по който пътуват и по който се забавляват. 

Промените, които наблюдаваме и които очакваме след пандемията, причинена от 
SARS – CoV – 2 също са функция от драстичните изменения в общуването и  от не-
свойствените ограничения върху интензивното комуникиране. Причината за драстич-
ността и социалната несъвместимост са нетипично дългите и нетипично масови ка-
рантини, усложненото пътуване, както и намалелите преки социални контакти. Всич-
ки тези принудителни новости лишават обществените отношения от критиката, спо-
разумявана в социалните контакти и предизвикват обществото да преразгледа отно-
шението си към неизвестни, оставяни преди кризата на заден план. Ролите в този со-
циален механизъм са побрани в две концепции (теории): 

•  Тази на Юрген Хабермас, която, може да бъде обобщена до последовател-
ността, че хората са социални същества и организират своето действие след 
като: 1) споделят, онова, което им е интересно в средата; 2) обсъждат (коменти-
рат) споделеното, 3) споразумяват се в коментарите си и 4) така организират 
своето действие. Така всяка активност на хората е продукт на комуникацията 
помежду им, а действието е комуникационно по характера си. [19] 

•  Концепцията на Никлас Луман за общественото доверие, според която хората 
установяват доверие помежду си и в социалните системи, за да намалят сте-
пента на комплексност, т.е. сложноста на отношенията в обществото. [21] 

 

Едно от най-важните подмножества на множеството от свързаности, които фор-
мират това доверие, са отношенията между организациите и заобикалящите ги публи-
ки. Организациите, това са граждански сдружения, административни учреждения, 
търговски и индстриални фирми и т.н. Често организациите се разделят на: 

– корпорации: Това са формированията, възникнали по търговска или друга 
инициатива и в целесъобразността на чието функциониране, обществото след-
ва да бъде убедено и 

– институции: Организациите, създадени по инициатива и убеденост на общест-
вото. Такива са училищата, болниците, религиозните институции, администра-
тивните структури и др. [8] 

 

По отношение на доверието, двата типа организации са изложени едновременно 
на опасност. Причината е, че доверието е продукт и на публичната комуникация, а тя 
е неделима по отношение на темите и условията на средата, в които се развива пуб-
личността. 

Връзката между публичната комуникация и доверието преминава през ПР-а, 
който е една от „най-важните сфери“ на публичното комуникиране [15, с.11]. ПР-ът е 
вид управленска дейност за установяване на симетрични отношения между организа-
цията и заобикалящите я публики [12, с.5]. В условията на неолибералност и атоми-
зирано общество той е изправен пред съществено предизвикателство. 
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Неолибералността е разбирана не като строго дефининиран конструкт, а като 
противоречието между пазара и моралните сили, които движат частната собственост 
в икономиката. Относно това противоречие изследователи от Станфордския универ-
ситет сочат три активни фактора: 

1) съмнението, че либералното отношение към пазара е основа за устойчиви 
обществени отношения; 

2) неизвестността до каква степен либерално доминираната правителствена 
намеса в пазарите е в синхрон с обществото и 

3) „растящото убеждение, че правата на собственост не се явяват „защитник 
на всички права““ (Ely, 1992)“ [18] 

Присъствието на неолиберализъм в днешното корпоративно поведение е разбира-
но като: Ще ползвам обществените договорености, но ще поддържам само онова, 
което носи изгода. В този смисъл е прието, че проявата на краен неолиберализъм под-
копава обществения договор и е пагубна за цивилизацията. Проблемността на неоли-
берализма „прескача“ и в институциите, въпреки принципната разлика в мотивите за 
създаване на двата вида организации. Причината е публичната комуникация, която 
трудно (по-скоро – невъзможно) се ограничава в рамката на заинтересованите групи. 
Например, това, че потребителят си купува даден продукт, не означава, че този човек 
не участва в други групи – колективи, приятелски кръгове и т.н. Поради това сложно 
съчетаване, в комуникацията си, личността няма как да бъде разделена на две. 

В настоящия доклад макиавелизмът не е разбиран като линейно пренасяне на на-
пътствията на известния средновековен мислител и политик Н. Макиавели, а като 
известен в социалната психология тип поведение. Терминът се спряга заедно с ме-
ниджмънта от десетилетия насам [20]. В ракурса на приложната и  социалната психо-
логия С. Джонев определя макиавелизма като, „специфичен тип тип на социално 
влияние“, като манипулативен, „но високо ефективен подход в управлението на об-
ществото, практикуван от някои индивиди“ и като „стил на междуличностни 
отношения, който осигурява максимално социално влияние независимо то цената, 
която се заплаща в нравствено отношение“. [9, с. 108-109] Авторът уточнява, че 
макиавелистите постигат доминация, като проявяват „емоционално безпристрастие в 
ситуации, в които партньорът е въвлечен във взаимодействие „лице в лице““, пос-
тавят събеседника в „несвойствена обстановка“ и въвеждат „дефицит от време“ 
при комуникирането. Така партньорът се обърква и „взима прибързано, неадекватно 
и често крайно неизгодно за самия него решение“. [9, с. 110] Странно е, но пандемия-
та, причинена от SARS–CoV–2, като в приказка, постави фирмите точно в социално-
психологически условия, които приличат на глобално комуникативно действие от 
страна на някакъв гигант-макиавелист. 

След рязката промяна в комуникативната среда се вижда, че макиавелизмът се 
проявява като солиден инструмент за прокарване на неолиберално доминиране. Този 
процес се подпомага от атомизирането, т.е. от разделянето на отделни индивиди, 
които са несвързани помежду си, но остават в обема на обществото. 

Съвременният философ Ноам Чомски определя ситуацията на общуването по 
време на пандемията от SARS–CoV–2 като тежка и предпоставена не само от неочак-
вания вирус, но и от типичната за 21-ви век информационна свързаност, която 
„атомизира и изолира хората до такава степен, че обществото вече не съществу-
ва“. В тази посока Чомски формулира като основна задача пред предстоящото: „да се 
помогне на хората да се съберат по всякакъв възможен начин. […] Разбира се, след 
карантината“ [16]. 
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3. За проблемите 

Концепцията на Н. Луман позволява тълкуването, че доверието съществува, за да 
може обществото да не бъде сложно и да функционира съответствено на човешкото 
мислене. Тогава, по силата на еволюционните закони, щом има промени, поради акти-
вирането на неолибералната проблематика, следва да настъпят и качествени измене-
ния в обичайните черти на механизмите, по които се  реализира общественото доверие. 

Тези качествени новости не са произволни. Те съответстват на принципа, че хора-
та мислят минималистично. Ние винаги сме склонни да търсим готови решения от 
миналия си опит, съвети от друг и т.н. Това съкращава времето за реакция на проме-
ните в средата и повишава ефективността и ефикасността на човешкото приспособя-
ване към света, но в същото време ни прави податливи на макиавелизъм. Появява се и 
друга проблемна посока: Обществото се атомизира и в съчетание с неолибералните 
изменения, хората все по-трудно се разбират, за да постигнат съгласие помежду си. 
Така атомизацията на обществото става все по-активен, но негативно действащ фак-
тор за установяване на доверие. 

Тези новости са съпътствани и от трета опасност: бързите темпове, с които се 
развиват потребностите по време на пандемия и нетипичният им спрямо вчерашното 
ежедневие вид, поставят и компаниите, и хората пред дефицит от време и така благо-
приятстват развитието на макиавелизъм и всички съпътстващи го негативи в отноше-
нията, както вътре в организацията, така и в общуването ѝ със заобикалящите публики. 

 
4. Резултати и дискусия 

Прегледът на достъпната информация в медиите потвърждава обобщените по-
горе проблеми. 

Класацията на авторитетното списание „Форбс“ от последните години показва по 
безспорен начин, че промените в средата не водят до пренареждане на най-богатите 
компании в света. Ще се огранича до първите 10 компании и то през четири години: 
2015 (четири години преди пандемията); 2018 и 2019 и 2020 (годините на пандемия-
та)Ето списъкът им: 

•  2015 [1]: Apple; Microsoft; Google; Coca-Cola; IBM; McDonald's; Samsung; 
Toyota; General Electric; 

•  2018 [18]: Apple; Google; Microsoft; Facebook; Amazon; Coca-Cola; Samsung; 
Disney; Toyota; AT&T; 

•  2019 [2]:  Apple; Google; Microsoft;  Amazon; Facebook; Coca-Cola; Samsung; 
Disney; Toyota; McDonald's; 

•  2020 [14]: Apple; Google; Microsoft;  Amazon; Facebook; Coca-Cola; Disney; 
Samsung; Louis Vuitton; McDonald's. 

 

От списъка се вижда необичайно постоянство. Това показва, че, ако се ползва 
стойността на компаниите като критерий, доверието на потребителите не се е проме-
нило особено, но не разкрива, променили ли са се комуникационните механизмите за 
установяване на това доверие. Логично е, в условията на социална изолация и режим 
„Стойте си у дома!“, онлайн базирани компании, каквито са Apple, Microsoft, Google, 
Amazon  и т.н., да привлекат най-много клиенти. В същото време е известно, че дове-
рието подпомага бранда, само че не се измерва само с печалбата. Доказва го фактът, 
че класациите от последните години липсват болници, фармацевтични компании, или 
компании, които произвеждат дезинфектанти или медицински консумативи. Съмненията 
потвърждава и изказването на Кристи Нордхилм, от Универсистета в Джорджтаун: 
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„Ако се замислим, цената на бранда притежава невероятна устойчивост. 
Понякога такава устойчивост създава лъжовното усещане за безопасност, което е 
подвеждащо. Тука, както и във всичко, което днес наблюдаваме, има ефект на за-
къснение“ [14]. 

Тогава промените в доверието следва да се търсят на друго място. Според Тим 
Келкинс от Икономическата школа „Келлог“: „Най-добрите брандове, това са 
брандовете с отчетлива позиция. Когато брандът ви загуби всички отличаващи го 
признаци, той почти сигурно ще се окаже в нелеко положение на пазара, а 
стойността му ще падне“ [14]. 

В тези „странни“ ефекти е открит проблемният израз на неолиберализма, както и 
доказателството, че пазарът не може да бъде определящ за отношенията в държавата. 
Темата доби безспорна популярност, когато пандемията изложи на показ проблемите 
в здравеопазването – ниските заплати, липсата на лекари и т.н. Тези проблеми са от 
обхвата на обществения договор. Общественият договор, разбиран според Ж. Ж. 
Русо, т.е. като „всички се задължават при едни и същи условия и всички трябва да 
ползват едни и същи права“ [13, 269]. 

Визията на този тип проблематика се прояви и в случаи като този от началото на 
пандемията у нас. Става дума за реакцията на обществото срещу една идея за дарява-
не на апарати за командно дишане, но с условието, те да са за семействата на собстве-
ниците и за служителите на фирмата дарителка. От Александровска болница връщат 
опита за дарение [4], но идеята: ще ползвам обществения договор, но ще поддържам 
само онова, което носи изгода, продължава с аргумента: „Ако и други купят апарати 
за изкуствено дишане, няма да има оставени без помощ“ [3]. Само, че „другите“ са 
част от обществото, а то е разнообразно и в него проблемите не се решават по схема-
та „някога и някак си“. Макар и безсловесен, SARS–CoV–2 красноречиво припомни, 
че равенството е важно и то за всеки момент. 

Примерът показва, че неолибералната идеология е навлязла дълбоко у нас, а връз-
ката става все по-видима по време на пандемията. Показват го заглавия като: „САЩ 
изкупиха всичкия „Ремдесивир” за ковид-19. Те ще получат всички бройки, произведе-
ни през юли“ [10]; „Сигнали за липса на „Ремдесевир“ в болниците в София и Враца“ 
[5]; „Скандал с даряването на кръвна плазма за ковид-19“ [6] или „Шефът на БЛС за 
ковид-19: Обществото се провали“ [7]. В пандемичната реалност присъствието на 
скандали и противоречиви действия още повече обърква обществото. За организации-
те е важно това объркване да не продължи и след катаклизма. Задачата за решаване 
стои най-вече пред ПР-а, който също следва да преосмисли ценностите, които пред-
ставя в обществото. 

Що се отнася до макиавелизма, пандемията постави хората пред необходимостта 
да решават бързо неотложни проблеми. В пандемичните условия дефицитът на време 
е безспорен. Тогава за корпорациите става интересен моментът със съветите и натис-
ка за решаване на възникналите проблеми. Като такава проява може да се тълкува и 
показаният пример с предложението за дарение. Поради публичната комуникация 
проблемът не е ограничен единствено до морала в здравеопазването. Причината е, че 
като цяло макиавелисткото поведение насърчава компаниите да гледат благосклонно 
на хора, които правят малко, но обещават много (66%), имитират активност (54%) и 
са склонни към интриги (39%). [11] Пренасянето на тази склонност в публичната ко-
муникация и опитите така да се изгради манипулирано доверие са опасна перспекти-
ва пред корпорациите. Пред корпорациите, а не пред обществото, защото то, според 
концепцията на Н. Луман, редуцира сложността на своята система така ще намали 
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сложността в отношенията. Това намаляване обаче ще стане за сметка на онези ком-
пании, които – объркани от натиска на пандемичната реалност и  последиците – про-
пуснат да изградят своите „отличаващи признаци“ и направят това на базата на 
непремерени неолиберални залитания или на некоректен макиавелизъм, при това – 
облечени в нетрайното усещане за успех. 

 
5. Заключение 

Пандемията, причинена от вируса SARS– CoV–2 е безспорен катаклизъм, който 
причини кризи навсякъде по света. Това явление е типично за 20-ти и началото на  
21-ви век. 

Въпреки натрупания опит е трудно да бъде избегнато и тези кризи се проявяват 
по различен начин, тъй като възникват и се съпътстват от различна среда. 

Днешната криза е типична поради развиващата се неолиберална проблематика, 
натрупана още преди „развихрянето“ на вируса. 

Кризата показа, че оставени единствени, пазарните механизми не са достатъчни 
за функциониране на обществените договореност. 

В съчетание с необходимостта от спешни и неотложни действия пандемията 
поставя и хората, и организациите в дефицит от време, което е предпоставка за раз-
витието на макиавелизъм в отношенията между корпорациите и заобикалящите ги 
публики. 

Както и другите кризи, тази ще бъде преодоляна. Тогава един от най-активните 
фактори ще се окаже способността на организациите да очертаят и защитят своите 
отличаващи признаци и поддаването на макиавелизма е една от най-страшните 
опасности, тъй като последиците ѝ се откриват в твърде късна фаза. 
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INNOVATIVE BUSINESS MODELS EMBODYING COWORKING 
SPACES IN THE WORLD OF SHARED ECONOMY 

 

Vilyana Ruseva, PhD  
Burgas Free University, Bulgaria 

 
Abstract: In the last decade of the 21st century, society has witnessed a revolution of 
cooperation as important as the industrial revolution. Referring to Rahul Prakash, „The 
concept of Coworking Space will not be just a term of the future. It will most likely be just 
the way we humans work“, but at the same time strong dynamics of technology 
development. The choice of workspace becomes an opportunity to share values, mutual 
assistance and cooperation between people with different professions and developing 
independent ideas, which in turn raises a high level of relevance, and its appearance in 
Bulgaria in 2012 creates the need for in-depth research. 

Key words: Shared economy, Coworking spaces, Entrepreneurship. Business models  
 
 

Introduction 
Sharing is a phenomenon that has existed since its inception. The sharing economy is 

an economic principle that is constantly evolving. Simply put, it is the use of technology to 
facilitate the exchange of access to goods or services between two or more countries. 

It stems from the notion that mutual parties can share value from an underused skill or 
asset. This exchange of value takes place through a shared market, a common platform or a 
level playing field. 

The sharing model is not a new concept - as many rural communities thrive on the 
same idea through barter. However, thanks to the availability of the Internet and mobile 
technology, managing stock-based transactions has never been easier. 

In capitalism, the sharing economy is a socio-economic system built around the sharing 
of resources. It often involves a way of buying goods and services that differs from the 
traditional business model of companies that hire employees to produce products to sell to 
consumers. It includes the shared creation, production, distribution, trade and consumption 
of goods and services by different people and organizations. 

 
1. The phenomenon of Shared Economy in the 21st century. 
Economics of sharing and sharing are phenomena caused by conditions of strong 

dynamism, constant change and high technological rise. The wisdom that we are what we 
possess begins to lose its meaning in the presence of new forms of possession and the 
satisfaction of needs that do not involve property. 

These systems take many forms, often using information technology to empower 
individuals, corporations, nonprofits, and government with information that allows the 
dissemination, sharing, and reuse of overcapacity in goods and services.  

There are two main types of shared economy initiatives: 
•  Non-profit, usually based on the concept of libraries for borrowing books in which 

goods and services are provided free of charge (or sometimes for modest subscriptions). 
•  Commercial, in which a company provides a service to customers for profit. 
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Although commonly referred to as the sharing economy, this term is an umbrella that 
encompasses other economic systems such as: 

•  Collaborative economy / joint consumption 
•  Peer to Peer 
•  Freelancer Economics 
• Crowdfunding – Crowdfunding is a way to raise funds, with many people being 

asked to provide small amounts. 
Crowdsourcing combines the efforts of many people, each with their own contribution 

to the end result. 
• Cobranding – Co-branding is the joining of two or more brands in order to create a 

new, common product. Together, individual brands can more easily achieve their goals. At 
the same time, in addition to the relationship between the individual brands, there must be 
synchronization between each of them and the new product. 

We begin to realize that we are connected to a world that we share, exchange, rent, 
barter or trade in everything. We exchange our cars in Turo[1], our sports equipment in 
Spinlister, our offices in WeWork[2], we rent and lease our apartments from strangers on 
Airbnb[3]. We exchange lessons for everything from making sushi to coding in 
Skillshare[4] and even exchange our pets in Rover[5]. We welcome the wonderful world 
of consumer cooperation, which allows us to connect what we want with what we need in 
more democratic ways. 

 
2. The essence of CoWork 
Socio-economic and technological environment worldwide - creates a need for 

business to have access to: 
1) Physical spaces (office / infrastructure / cafeteria type) as well as 
2) The sharing of assets such as information / knowledge / contacts. 
These needs generate in a very natural, evolutionary way the birth of shared work 

spaces or so-called „Coworking Spaces“, which become whole societies, fully embody the 
idea of a shared economy. 

From a demographic point of view, these processes coincide with the change of the 
labor force with people born between 1980. and 1994 (Y), creates preconditions for the 
entry of the so-called millennial generation, generation (Z) - 1995-2010, whose value 
system, compared to previous generations, differs drastically. Viewed through the prism of 
these economic entities, the global picture creates a sense of isolation and impossibility to 
develop human potential, which in turn creates the need to seek new approaches to human 
interaction and exchange of knowledge, experience and resources. Many of these people 
feel the need to escape from established work frameworks in order for them to develop their 
potential. The working environment turns out to be vital for each subject. People are 
beginning to feel the need to escape the standard work stereotype of „everyone looks the 
same and think the same“ and look for workspaces that are reminiscent of home coziness 
and comfort and to set people up creatively. For them, the opportunity to have a job that 
allows you to create social contacts, to express your „creativity, to participate in causes that 
you find important; to expand your horizons; to acquire new skills and most of all to have a 
life rich in experiences“[6]. 

The answer to this wave is expressed in heaps of professionals who start working as 
freelancers, start their own companies, and the place where they develop their ideas are 
most often their homes, small cafes or small office spaces. But that is not enough. Over 
time, this way of working leads to the realization of the lack of „collaborative“ or 
collaborative work, which is expressed in the sharing of values, cooperation and mutual 
assistance between individual actors. 
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In this way, the market sees the need for spaces to become a kind of ecosystems, 
balanced in style and functionality and to enable interaction between people in them. 

In the Bulgarian language, this movement carries the literal translation „Coworking 
spaces“, which is interpreted as a workplace for shared use. Of course, the interpretation of 
this term does not go so far. Behind the coworking movement lies a whole ideology related 
not only to the shared use of the workplace, but also to „collaborative“ or collaborative 
work, expressed in the sharing of values, cooperation and mutual assistance between the 
individual subjects. It is a way of working in which different people, with independent 
professions, work together to create value while exchanging information and sharing 
experiences, through communication and collaboration, all within their own choice. 

According to Grandini, Coworking spaces are defined as shared workspaces that house 
people with different knowledge and experience, mostly freelancers, working to varying 
degrees of specialization in the vast field of the knowledge industry. Spinuzi[8] explains 
coworking spaces through the presence of professionals in the same place. Capdevila[9] 
emphasizes the sharing of resources as well as building a society of individuals in one 
place. Bilandzic and Foth[10] emphasize the close interaction between consumers, and 
Morrisset[11] talks about the climate in society, emphasizing the importance of the 
infrastructure of the buildings themselves as a place to work. Coworking spaces support a 
volatile startup lifestyle, security for spontaneous ideas, a stable network of contacts, and its 
purpose is to promote new projects and contacts. 

 

3. Classification of coworking spaces 
a) Professional focus of coworking residents – The coworking movement includes shared 

office spaces that are open to all professional groups, from each sector and business area. On the 
other hand, there are coworking spaces that specialize in specific professional groups, industry 
sectors, technologies, business models or social goals. An example can be given with: 

• Assembly: Coworking space for women. This coworking allows access only to 
women. Its purpose is to support and support the development of the fairer sex by offering 
the necessary infrastructure for their focus on work. 

• Puzl – only tech companies: Puzl is a coworking space in Sofia, which accepts only 
companies from the technology industry. Their goal is to bring together the most interesting 
technology companies under one roof and create an IT ecosystem that grows organically. 

• Coliving – WeLive / The Collective – like closing the full cycle of a working person - 
from the workplace to the cozy home. In other words, these are coworking spaces that also 
offer accommodation for their occupants. 

The Bulgarian non-governmental organization Move.bg[13] performs an analytical 
review of the development of the coworking movement in Bulgaria, where coworking 
spaces are classified as digital, cultural, social and experimental. 

• Digital – This type of shared office space houses mainly technology companies and 
digital nomads, freelancers and other freelancers working in this sector. 

• Cultural – art and culture. What is specific about them is that it does not house 
classic companies with a business focus, but people who are artistically oriented in their 
work. Examples of people working in this type of office space are designers, architects, 
journalists, companies that are mostly art and others. 

• Experimental: startup incubators, business accelerators, corporate accelerators and 
incubators and Venture Capital Firms. Startup incubators, also called Business Incubators, 
aim to “successfully develop entrepreneurial companies during the years of their formation, 
when they are most vulnerable, helping them to survive and thrive through a range of 
business support resources and services developed or managed by incubator management 
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and provided both within the incubator and provided both within the incubator and within 
the network of contacts.”[14] 

• Social coworking spaces – collaboration and cooperation between active people and 
organizations. Social co-working spaces are „home to a variety of NGOs“[15], social 
innovators and socially oriented businesses. 

b) According to the design of the coworking space – Open space areas are ideal 
because they are made with the idea of society. With such an infrastructure and office 
design, people can easily communicate, something that cannot be achieved at home. The 
materials used in the design can also promote the aforementioned activities. Proper use 
creates the desired comfort. 

On the other hand, quite often in the coworking spaces are integrated lounge areas, 
cafes / bars in this type of space – to predispose members to communicate and work with 
each other. In other spaces, it relies on other areas to do this activity. The creative co-
working spaces have laboratories, sewing workshops, areas with 3D printers, etc. In this 
way, coworking spaces attract professionals for whom this type of additional services are 
helpful and could not take advantage of them if they work in separate office spaces[16]. 

For example, low light and shiny materials do not create the necessary working 
conditions, the way wood does, for example – one of the most popular materials used in 
coworking spaces. 

c) According to the type of office space that the coworking spaces offer. Both in 
Bulgaria and worldwide, coworking spaces have a variety of options for organizing 
workspaces in order to best meet the needs of their customers. Most often, coworking 
spaces offer: 

Fixed desks – These are office desks that have a non-fixed character and are located in 
the Open Space part, where any vacancy can be occupied. This variety of office spaces are 
suitable for Freelancers / Teleworkers // Digital Nomads. free space at any time, to work 
indefinitely and to leave whenever he wants. 

Fixed desks – located again in the Open Space area and each client could rent a desk 
for an unlimited period of time. The difference with the previous type of office spaces is 
that here they have a personalized character, ie here each client can leave their personal 
belongings after the end of the working day. 

In cases where coworking residents are a small company who want to work in the Open 
Space part, they can always hire the so-called 

Team desks – They are office desks with a maximum capacity of 6 people. They are 
located in the Open Space part have a fixed character. They are suitable for small teams, 
projects, start-up companies. 

Team offices – Allowing working together with their colleagues in a separate work 
environment, while at the same time being connected to the coworking community, and the 
glass walls and cozy interior they integrate with the rest of the coworking space. Offices 
vary in number of offices and size, suitable for companies with teams of 3 to 40 people, and 
sometimes even more. 

This provides flexibility and opportunity for future expansion of teams within the space 
e) Size – Coworking spaces can be housed in separate buildings or integrated into other 

rooms (eg libraries)[17]. The spatial frameworks in which a given coworking space is 
housed play an important role in the collaboration sought between occupants. For example, 
coworking spaces can be small in size, with a small number of members using space intensively, 
meeting often and building close relationships[18]. Respectively, when the coworking 
space is housed in a larger room, the possibility of a closer connection between the 
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occupants decreases. On the other hand, it should be taken into account that the smaller the 
coworking space, the fewer opportunities for interaction with a larger number of different 
professionals. Undoubtedly, the smaller spaces are more reminiscent of the home coziness 
and warmth sought by this type of office space, but one should not at all costs stand behind 
the thesis that the smaller size has a more favorable effect on this economic movement.  

d) Access – The coworking movement relies on the possibility of fully flexible access 
to the entire office infrastructure (internet, desks, printers, meeting rooms and all other 
services offered). Availability and the ability to work 24/7 has a huge competitive 
advantage over standard office space. This type of flexibility of membership types attracts 
specific users, offering them a good balance between work and leisure. Moreover, today 
most of the shared office space allows for work through an hourly rate or membership 
model, including flexible membership in hours, days and weeks. 

 

 
Figure1. Global growth of Coworking spaces 

 
4. Coworking spaces in Bulgaria 
In recent years, the growth of shared office space worldwide has been exponential. As 

can be seen from recent studies in this area, the number of this type of office space is 
growing by an average of 2 per year. By the middle of 2018, the number of coworking 
spaces in the world reached nearly 19,000, and it should be borne in mind that they employ 
just under two million people. Despite the fact that the shared data from the latest world 
surveys includes Bulgaria, it should be taken into account that our country is still at the 
beginning of the development of this business model. Although in comparison with the 
European and American market, the number of coworking spaces in Bulgaria is relatively 
small, the trends for the development of a given ecosystem are already noticeable in our 
country. The organizational phenomenon of the coworking movement originated in 
Bulgaria in 2012, with the opening of the first shared workspace in Sofia – Betahaus[19]. 
For the past 6 years, the coworking movement has developed exponentially, as over the last 
year more than 1,000 jobs have been created in the form of coworking spaces and 
approximately 10 coworking spaces have been created / expanded. Companies such as 
Telelink[20] and Dreamix have chosen to move out of the standard office building and 
move into coworking spaces such as Campus X and Work & Share. 

For the last 5-8 years, coworking spaces in Bulgaria have become an increasingly 
popular approach to work. Moreover, the philosophy of shared office spaces imposes a whole 
new way of working and living. From a completely unknown phenomenon, coworking 
spaces allow the people who inhabit it to share physical space, culture, values, but also a 
climate that encourages interaction, openness and the sharing of experience and knowledge. 
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According to the latest surveys of the NGOs Move.bg and Edit, by the end of 2017, the 
number of shared office spaces in Bulgaria will reach 33, with the largest concentration of 
this type of shared offices being seen in Sofia (17 in number). Of course, this data does not 
stop there. The exponential growth of the coworking movement is strengthened by the fact 
that from the end of 2017 to the middle of 2018. the number of shared workspaces in Sofia 
increases with the opening of 8 more shared workspaces – Campus X, Networking - 
Premium Coworking space, Brain Trust, Trevor Workspaces, Smart Space, Cherryz, Hour 
Space and Overtaim. Analyzing the data provided by Move.bg and Edit and the data 
received as of the first half of 2018 in coworker.com. Bulgaria has 41 coworking spaces. 
Globally, this result is almost negligible (less than 1%), but compared to their total number 
on the Balkan Peninsula, Bulgaria ranks second, followed by Romania. In 2021, 83 shared 
spaces were registered for the whole country. 

Dreamix[21] have chosen to move out of the standard office building and move into 
coworking spaces such as Campus X[22] and Work & Share[23]. 

For the last 5-8 years, coworking spaces in Bulgaria have become an increasingly 
popular approach to work. Moreover, the philosophy of shared office spaces imposes a 
whole new way of working and living. From a completely unknown phenomenon, 
coworking spaces allow the people who inhabit it to share physical space, culture, values, but 
also a climate that encourages interaction, openness and the sharing of experience and knowledge. 

According to the latest surveys of the NGOs Move.bg[24] and Edit[25], by the end of 
2017, the number of shared office spaces in Bulgaria will reach 33, with the largest 
concentration of this type of shared offices being seen in Sofia (17 in number). Of course, 
this data does not stop there. The exponential growth of the coworking movement is 
strengthened by the fact that from the end of 2017 to the middle of 2018. the number of 
shared workspaces in Sofia increases with the opening of 8 more shared workspaces - 
Campus X, Networking – Premium Coworking space, Brain Trust, Trevor Workspaces, 
Smart Space, Cherryz, Hour Space and Overtaim. Analyzing the data provided by Move.bg 
and Edit and the data received as of the first half of 2018 in coworker.com. Bulgaria has 41 
coworking spaces. Globally, this result is almost negligible (less than 1%), but compared to 
their total number on the Balkan Peninsula, Bulgaria ranks second, followed by Romania. 
In 2021, 83 shared spaces were registered for the whole country. 

 

 
 

Figure2. Number of coworking spaces in Bulgaria and worldwide 
 

5. Coworking spaces and COVID - 19  
Puzl CowOrKing – Nikolay Dimov, Manager 

 Decrease in revenues for 2020/2019 – 10% - 20% 
 The company's flexible space occupancy fell temporarily to 83%, but again 

recovered to over 90%. 
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Work And Share – Bozhidar Georgiev, Manager  
 Decrease in revenues for 2020 compared to 2019 – 20-30% 
 The losses of some reached 50% due to the nature of the shared space  

Conclusion 
 

The coworking movement, which emerged in response to the socio-economic changes 
of the modern world, has evolved over the last decade from a new alternative to a way of 
working, to an economic phenomenon of sharing values, mutual aid and cooperation 
between people with different professions and developing independent ideas. Despite the 
slower pace of development, the coworking movement is exerting its influence here in 
Bulgaria as well. The exponential nature of the development of both the number of 
coworking spaces and the number of coworking inhabitants is proved. Moreover, it is 
proven that, freelancers, digital nomads and other freelancers, as well as larger companies 
and corporations are interested in coworking spaces 
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ПАНДЕМИЧНИ КОВИД-19 РЕФЛЕКЦИИ  

ВЪРХУ СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ ИНДУСТРИИ 
В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
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PANDEMIC COVID-19 REFLECTIONS ON THE STRESS- TESTING OF 

FINANCIAL INDUSTRIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Kairat Bolatovich Koishibekov 
Burgas Free University 

 
Резюме: Авторът конкретизира някои по-важни антипандемични мерки на казах-
станското правителство. Той разглежда отражението на пандемията, свързана с 
Ковид-19 върху финансовата индустрия на Република Казахстан. Акцентира се 
върху приложението на комбинирания подход „top-down” – „bottom-up” при стрес 
тестване на 14 финансово-кредитни институции за оценка на качеството на акти-
вите. Някои по-важни резултати от пандемичното стрес тестване са изложени в 
приложените диаграми с номера 4, 5 и 6. Накрая се очертават няколко извода, до 
които достига авторът. 
Ключови думи: антициклични мерки, пруденциално регулиране, влошена икономичес-
ка среда, „слабо тенге”, пандемичен стрес-тест, макропруденциална диагностика. 
JEL кодове: G2, G21, G32 
 
Abstract: The author specifies some major anti-pandemic measures of the Kazakh 
government. It examines the impact of the Covid-19 pandemic on the financial industry of 
the Republic of Kazakhstan. The emphasis is placed on the application of the combined 
approach „top-down“ – „bottom-up“ in the stress testing of 14 financial institutions to 
assess the quality of assets. Several vital results from the pandemic stress testing are 
presented in the attached diagrams with numbers 4, 5 and 6. At the end have been outlined 
a few of the author’s conclusions. 
Key words: countercyclical measures, prudential regulation, deteriorating economic 
environment, „weak tenge”, pandemic stress-test, macroprudential diagnostics. 
JEL codes: G2, G21, G32 

 
I част 
Пандемия от коронавирус КОВИД-19 повлия повсеместно на целия спектър на 

глобалния обществено-икономическия живот. В резултат на това световната иконо-
мика е засегната от невиждано силен пандемичен шок, който засили рисковете пред 
икономическата активност. Нейният спад и неравномерната ѝ динамика са пряка пос-
ледица от наложилите се негативни рефлекции. Възникналата ситуация подсказа, че 
са необходими нови парадигми на развитието, включително и при финансовата ин-
дустрия. От друга гледна точка, значителен акцент се постави върху начина, по който 
пандемията е ускорила навлизането на новите цифрови технологии, дигитализацията 
на обществения живот и ефективното функциониране на финансовите системи. Пра-
вителствата на държавите и икономическите общности по света реагираха по-
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различен начин с нееднакъв успех. В този контекст обект на научно изследване и 
адекватен коментар са елементите на пандемичните стрес-сценарии като анти-пан-
демични мерки, области на отражение, устойчиви симулационните модели на прило-
жение и макропруденциална диагностика. Особено внимание е отделено на анализа 
на резултатите от проведеното първо в новата обстановка стрес-тестиране на финан-
совите институции в република Казахстан. 

Във връзка с оповестяването на здравния статус на пандемия от Световната 
здравна организация за разпространението на КОВИД-19, президентът на Република 
Казахстан издаде Указ No. 285 „За въвеждане на извънредно положение в Република 
Казахстан” от 15 март 2020 г. В съответствие с постановлението в страната се въведе 
извънредна социално-икономическа обстановка, която установява строга карантина в 
големите градове. [1, pp. 6-9]  

Ситуацията на казахстанския финансов пазар през изминалата и първото шестме-
сечие на настоящата 2021 година отразява глобалната пазарна реакция на разпростра-
нението на пандемията на коронавируса, негативните тенденции на световните фи-
нансови пазари и нестабилността във волатилността на обменния валутен курс 
„щатски долар – казахстанско тенге”. За да подпомогне населението и бизнеса по 
време на тази обстановка казахстанското правителство приложи редица анти-панде-
мични мерки, които биха могли да се групират в следния ред: 

a) антициклични мерки за пруденциално регулиране, насочени към предотвратя-
ване на спада в кредитирането на бизнеса, намаляване на натиска върху капитала и 
ликвидността на банки, застрахователни организации и участници на пазара на ценни 
книжа, наричани още сектори на финансовата индустрия; 

b) удължени срокове за подаване на периодични регулаторни и финансови отче-
ти, които трябва да се представят от субектите на финансовия сектор; 

c) специална програма за концесионно кредитиране на малки и средни предприя-
тия. За изпълнението на тази програма бяха отделени над 600 милиарда тенге, вкл. и 
за индивидуални предприемачи. Механизмът за подкрепа на бизнеса се реализира 
чрез предоставяне концесионни заеми за попълване на оборотни средства, индиви-
дуални предприемачи, засегнати от въвеждането на извънредното положение за срок 
до 12 месеца при ставка не повече от 8% годишно; 

d) плащанията по заеми за 90 дни за физически лица, индивидуални предприема-
чи, малък и среден бизнес са спрени; 

e) забрана за начисляване на глоби и неустойки по заеми, събиране на всякакви 
комисионни за регистрация на отсрочка; 

f) забрана за начисляване на лихви по необезпечени заеми със закъснение от 
повече от 90 дни; 

g) премахване на ограничителните мерки за спазване на изискванията на държав-
ните органи по приходите и съдебните изпълнители по банкови сметки, по които се 
получават социални плащания; 

h) специален механизъм за дистанционно откриване на банкова сметка и доставка 
на банкова карта за населението за получаване на социална помощ от държавата; 

i) системни проверки на финансови организации за съответствие на системите за 
вътрешен контрол с националното законодателство за борба с легализацията на дохо-
ди от престъпления и финансирането на тероризма. В този споделен аспект финансо-
во-счетоводният одит обхвана 3215 теми по сектори на финансовата индустрия: 
 банки – 27; 
 небанкови организации – 6; 
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  професионални участници на пазара на ценни книжа – 25;  
 застрахователни организации – 27; 
  застрахователни брокери – 13; 
  микрофинансови организации – 211; 
  заложни къщи – 2220; 
  кредитни партньорства – 686. [2, сс. 4-5] 
 

Въздействието на несигурността на световните пазари върху икономиката на 
република Казахстан, прогнозите за инфлацията, търговския баланс и ситуацията във 
финансовата индустрия дават отражение върху възприетите ограничителни мерки. Те 
в редица случаи оказват отрицателно въздействие върху деловия климат в страната 
под формата на: 

-  частично или пълно спиране на определени видове дейности (или ограничава-
не на обхвата на деловите отношения); 

-  проблеми с доставката на продукти и суровини; 
-  ограничения или прекратяване на работата на персонала; 
-  намаляване на продажбите и обезценяване на доходите; 
-  затваряне на производства, магазини, офиси и други бизнес съоръжения; 
-  проблеми с привличането на финансиране, кредитиране и други.  
 

Анализаторите отбелязват и друг отрицателен фактор – спадът в цените на петро-
ла, който има неблагоприятни икономически последици. При тези обстоятелства 
компаниите е разумно да разгледат въздействието на пандемичната ситуацията върху 
оценката на техните активи, а именно:  
  обезценка на нефинансови активи (включително репутация); 
  оценка на резервите; 
  условия на договаряне; 
  оценка върху резерви за очаквани кредитни загуби; 
  преоценка на счетоводни активи по определена справедливата стойност. [1] 
 

Пандемичната ситуация, свързана с КОВИД-19 се простира върху финансовата 
индустрия на република Казахстан. Необходимо е да се отчете, че Казахстан е отво-
рена икономика и неговото развитие е свързано с динамиката на световната икономи-
ка. Ако се реализира риска от повторно разпространение на коронавируса в света, 
глобалното търсене на стоки ще намалее, което ще доведе до спад в цените, включи-
телно и на суровините. Това от своя страна ще доведе до намаляване на потока от 
приходи от износ в чуждестранна валута към страните, които изнасят петрол, вклю-
чително Казахстан. Намаляването на плащанията за износ за страната носи риск от 
натиск за обезценяване на обменния курс на националната валута и съответен риск от 
ускоряване на инфлационните процеси.  

 

В този сложен контекст, най-важните области на това отражение могат да се кон-
кретизират до: 

(i) неблагоприятна икономическа среда 
Тя оказва натиск върху банковия сектор, който се проявява предимно под фор-

мата на увеличаване на кредитния риск на кредитополучателите. Поради влошеното 
финансово състояние на някои кредитополучатели, рискът от неизпълнение на пред-
варително издадени заеми се увеличава. Това се отразява негативно на резултатите на 
кредитните институции, влияе върху качеството на активите и печалбите на финан-
сово-кредитните институции. От началото на март до началото на юли общото ниво 
на необслужваните заеми в банковата система се  увеличава от 8,4% на 9,0% (133 
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млрд. тенге), а нетната печалба през второто тримесечие намалява наполовина  
(124,8 млрд. тенге), срещу 248,7 млрд. тенге през първото тримесечие). 

Агенцията за финансов мониторинг на република Казахстан смята, че поради ло-
шата икономическа ситуация и спада в доходите на домакинствата, банките са при-
нудени да обръщат повече внимание на оценката на риска като затягат изискванията 
към кредитополучателите при отпускане на заеми. В резултат на това през второто 
тримесечие на 2021 г. броят на отпуснатите заеми е намалял с 8,8% в сравнение с 
първото тримесечие. 

(ii) общ дълг на казахстанците към банки от второ ниво 
Според аналитичния портал Finprom към началото на юли 2020 г. общият дълг на 

казахстанците към банки от второ ниво възлиза на 14,99 трилиона тенге. Това е с 0,5% 
по-малко от месец по-рано, но с 9,9% повече в сравнение със същия период на 2019 г. 
Въпреки това през юни делът на просрочените заеми над 90 дни намалява с 5,1%.1 

По време на пандемията редица банки успяха да увеличат портфейла си от заеми 
и да намалят дела на заемите с просрочие за 90 дни както следва: 
 дълг на казахстанците към Банка РБК – се е увеличил с 4,5% (+20 млрд. 

Тенге), а делът на просрочените заеми за повече от 90 дни е намалял с 14,9%; 
 дълг към Bank Center Credit – увеличение от 4% (+44,9 млрд. Тенге), а делът на 

просрочените кредити за повече от 90 дни е намалял с 1,8%; 
 дълг към Kaspi bank – нарастване от 0,4% (+6 млрд. Тенге), а делът на просро-

чените кредити за повече от 90 дни е намалял с 0,3%. [3] 
(iii) антикризисни програми с безпрецедентен мащаб 
Според асоциацията на финансистите на Казахстан, то адекватно включва увели-

чаване на държавното финансиране в подкрепа на реалния сектор на икономиката и 
заетостта на населението, съчетано с пакети от временни пруденциални мерки, насо-
чени към разширяване на кредитирането. Значителният резерв на ликвидност в 
система (около 46% от активите) ще възпрепятства промени в лихвения процент. В 
допълнение към високата ликвидност (настоящият коефициент на ликвидност k4 
средно за системата е 146%, при национален стандарт 30%). Коефициентите на адек-
ватност на собствения капитал (k1 = 20,4%, k2 = 25,8%) с марж, който надвишава 
установените регулаторни стандарти (k1 = 7,5% и k2 = 10%).  

(iv) намалени оценки на очакваното увеличение на цените 
Сред респондентите, отбелязали повишаването на цените, средната оценка на 

очакваната инфлация през хоризонта от една година [1] намалява до 16,6% (август 
2020 г. - 17,7%), а възприетата инфлация до 18,1% (20,7%). [2] През септември 2020 г. 
делът на респондентите, които отбелязват по-бързо покачване на цените през послед-
ните 12 месеца, спадна до 62% (през август 65%). При оценка на динамиката на цени-
те през последния месец делът на респондентите, отбелязали много висок ръст на 
цените е спаднал до 38% (през юли с 49%, през август с 41%). [4]  

Предположенията за предстоящия темп на инфлация в бъдеще оказват влияние 
върху стопанските дейности и финансовото поведение на населението. Нивото на ин-
флационните очаквания зависи от борсовия оборот, търсенето и предлагането на тър-
говските площадки, промените в обменния курс, търсенето на пари в чуждестранна 
валута, равнищата на безработица и други фактори. 

                                                            
1 Finprom предоставя аналитични и информационни материали за пазарите и индустриите на 
Република Казахстан. Повече подробности: https://almaty.cataloxy-kz.ru/firms/finprom.kz.htm 
[Accessed 8th July 2021] 
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(v) роля на петролната и газова индустрия 
Експертните прогнози отчитат, че основният удар се понася върху петролната и 

газовата индустрия. Цените на борсовите пазари показват най-силния спад от 90-те 
години насам. Въздействието на това събитие не би могло да заобиколи икономиката 
на Казахстан, където около 15% от БВП се формира от петролния и газов сектор 
(според рейтинговата агенция Standard & Poor's). Новата реалност влияе силно на ин-
дустрията като големите играчи трябва да оптимизират персонала на своите офиси. В 
този контекст водещата газово-петролна компания АО НК “КазМунайГаз” е прину-
дена да отложи първоначалното публично предлагане на акции на частни корпорации 
при нова емисия на акции. [5] 

Цените на петрола се формират в рамките на базовия сценарий на Националната 
банка – средно около 40 щатски долара за барел до края на годината. В същото време 
цената в някои периоди пада под базовия сценарий. 

(vi) отрицателен принос за динамиката на брутния вътрешен продукт 
Това основно се дължи на продължаващата отрицателна динамика на минната 

промишленост и транспорта. През септември спадът в минната индустрия продължи 
и възлезе на 7,7%, в резултат на спад в производството на нефт и газов кондензат. 
Транспортните услуги намаляват с 23,1%. 

Дъното на спада на инвестиционната активност, която намалява от март тази го-
дина, падна в периода на тежкия локдаун. През септември има възстановяване на ин-
вестициите до положителни нива. Годишният растеж до септември 2019 г. възлиза на 
2,3% (от началото на годината спадът е 4,9%). [6] 

(vii) туризмът пред ситуация на „шах - мат”  
Избухването на COVID-19 „осакати” туристическата индустрия по целия свят. 

Все още не е възможно да се направи пълна оценка на въздействието на пандемията 
върху казахстанската туристическа индустрия. 

Туристическият пазар на Казахстан се състои от хиляди компании. Първо, това са 
туроператори, които формират туристически продукти и чартърни полети, но нямат 
право да продават своите продукти на крайни потребители. На второ място, това са 
туристически агенти, които продават продукти на туроператори и предоставят допъл-
нителни услуги на физически лица и фирми. 

Около 98% от потвърдените пътувания и дейности са отменени от клиенти. Само 
от индийския пазар са отменени около 40 групи, които планираха да дойдат в 
Казахстан до края на август. Засегнати са не само туристическите компании, но и 
авиокомпании, хотели, ресторанти, магазини и други частни бизнеси, обслужващи 
туристическия поток. [5] 

(vii) слаба национална валута – тъй нар. „Weak tenge” (слабо тенге) 
Под въздействието на външни фактори обменният курс на казахстанското тенге 

през октомври отслабна с 0,2% от 431,81 на 432,66 тенге за щатски долар. Нараства-
нето на волатилността и отслабването на националната валута са придружени от на-
растване на доларизацията на депозитите. Делът на депозитите в чуждестранна валу-
та нараства от 39,5% през юли до 40,9% през септември. На практика на паричния 
пазар има излишък на ликвидност. На фона на стимулиране на паричните условия, 
както и облекчаване на карантинните мерки се наблюдава обрат в тенденцията за за-
бавяне на растежа на кредитните ресурси за икономиката. Ускорение като векторна 
величина се наблюдава през август с 7,3%, а през септември е налице лек спад от 
7,1% [7] 
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(viii) участие в глобалните вериги за създаване на добавена стойност 
Ако вземем предвид центровете за предлагане на търговия с добавена стойност в 

различни мрежи на съвкупно ниво, то се откроява една ярко изразена тенденция – 
глобалните центрове за търговия на добавена стойност са концентрирани около 
Съединените американски щати, Китай и Европа (предимно Германия). Република 
Казахстан фигурира отстрани и изостава при формирането на тези процеси. Тя е 
вплетена в центрове за търгуване с добавена стойност в мрежи на съвкупно ниво при:  
  традиционни търговски мрежи – Руската федерация извършва внос на добаве-

на стойност от Кипър, Литва, Естония и износ-внос от Република Казахстан;  [8, p. 27]  
  прости търговски мрежи на GVC (англ. global value chains) – внос на Кипър, 

Литва, Казахстан и износ на Китай;  
 сложни търговски мрежи на GVC (сектор на услугите) – внос на GVC от Съеди-

нените американски щати. Германия е вплетена с Руската федерация, а тя свой ред 
предлага съответно на Казахстан, Литва, Латвия, Кипър и Киргизстан [Виж Фигура 1] 

 
Фигура 1. 
Търговски центрове за търговия с добавена стойност в различни мрежи на 
съвкупно ниво  

 
 

Източник: Dimov, S. Hr. Russian digital industry in global value chains. See: 
Kreidenko, T. F. and author team (2021) PROBLEMS AND PROSPECTS OF A NEW 
PARADIGM IN RUSSIAN INDUSTRY AND WORLD ECONOMY. [9, p.176] 

 
Пандемичните стрес-сценарии на финансовите институции в република Казахстан 

отчитат следните най-важни макроикономически показатели: 
 

Брутен вътрешен продукт 
Според прогнозата на Международния валутен фонд спадът на БВП в Казахстан, 

в реално изражение е (-2,5%) срещу ръст на агрегатния продукт през 2019 г. в размер 
на 4,5%. Брутният вътрешен продукт на Казахстан демонстрира отрицателна дина-
мика за първи път след кризите, причинени от разпадането на Съветския съюз през 
1991 г. (криза от 1991-1996 г.), както и кризата с азиатските тигри и руската криза от 
1997-1998 г. 
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Диаграма 1.  
Динамика на реалния БВП на Казахстан (период 1993-2020 г.) 

 

 
 

Източник: [10, p. 3] 

 
Цени на петрола и обменния курс на тенге 
Разпространението на развитието на КОВИД-19 върху страните от ОПЕК (англ. 

Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) оказа значително влияние 
върху цените на петрола и обменния курс на националните валути. Според оценките 
на Международната енергийна агенция, глобалното търсене на петрол през 2020 г. 
намалява поради разпространението на пандемията с 9,3 мил. барела на ден (9%). 
През април търсенето намаля с 29 мил. барела на ден, т.е. до най-ниското ниво от 
1995 г. насам. 

 
Диаграма 2. 
Динамика на обменния курс на тенге и цените на петрола в годините на 
рецесия и пандемична ситуация 
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Държавен бюджет 
Министерството на финансите на Република Казахстан отчита увеличение на де-

фицита на държавния бюджет от 1,2 трилиона тенге на 2,4 трилиона тенге, както и 
увеличение на трансфера от Националния фонд като бюджетни приходи от 2,7 три-
лиона тенге на 4,77 трилиона тенге. [11] 

 
Диаграма 3. 
Сравнителен анализ на държавната подкрепа в резултат на COVID-19  
като дял от  БВП 

 

 
 

Източник: [10, p. 13] 
 

За република Казахстан са отчетени 14 млрд. щатски долара, които включват 
отсрочено погасяване на заеми, издадени на населението: 
  преференциални заеми и гратисен период за заеми за малък и среден бизнес; 
  освобождаване на някои групи фирми от данък върху имуществото, данък 

върху земята и данък върху доходите; 
  плащане в брой на самостоятелно заети лица и други хора, загубили работата 

си поради пандемията; 
  финансиране на пролетно засаждане и снабдяване в земеделската индустрия. 
 

От посоченото до тук могат да се откроят следните по-важни изводи: 
Първо, Пандемията като инфекциозно заболяване, свързано с КОВИД-19 оказа 

голямо влияние върху приходите на компаниите в секторите на авиацията, фитнеса, 
ресторантьорството и нехранителните стоки. 

Второ, Тя засяга глобалните вериги за доставка на суровини, услуги и стоки в 
почти всички ключови сектори на казахстанската икономика. 

Трето, Намаляването на размера на заплатите и преструктурирането на общест-
вените поръчки са най-често срещаните инструменти за краткосрочно стабилизиране. 

Четвърто, Оптимизирането на разходите за труд по време на пандемията е често 
срещано за компаниите в авиационния, финансовия и търговския сектор на индустрията. 

Пето, Активната държавна подкрепа е единственият начин да се поддържа ико-
номиката на повърхността, т.е. до пред пандемичните нива. 
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II част 
Пандемичното стрес-тестване на финансовата индустрия на Казахстан първона-

чално се проведе в 14 банки от второ ниво, които участват в процедурата за оценка на 
качеството на активите (Applied Quantitative Research, AQR): Halyk Bank, Sberbank, 
Kaspi, Forte, BCC, ATF, Eurasian, Jýsan Bank, Bank RBK, Alfa-Bank, Altyn Bank, 
Nurbank, Home Credit и VTB (Казахстан). 

Агенцията на Република Казахстан за регулиране и развитие на финансовия па-
зар съвместно с Националната банка проведе първата част от стрес-тестовете на бан-
ковия сектор.  

За първи път във финансовата история на република Казахстан се използват два 
метода за стрес-тестване едновременно, а именно – „отгоре надолу” и „отдолу наго-
ре”. Първият подход (англ. „top-down”) изисква използването не само на макроиконо-
мическа статистика, но и на микроданни от банкови извлечения, предполага иконо-
мическо и математическо моделиране. Когато в ход е вторият подход (англ. „bottom-
up”) финансовите регулатори определят сценариите и мащаба на шока, а финансови-
те институции въз основа на получената информация извършват собствено изчисле-
ние на загубите, използвайки вътрешни модели. Продължителността на такова стрес 
тестване е значително по-дълговременна. 

Националната банка и Органът за финансов надзор правят оценка на балансите 
на банките като под внимание се отчитат – резкия спад в цените на петрола, продъл-
жителната пандемия на коронавируса и спада в заетостта и доходите на населението. 

Пандемичните стрес-тестване „отгоре надолу” са насочени към оценка на адек-
ватността на собствения капитал на банките при изключително негативни сценарии 
за икономическо развитие. По този начин, в рамките на стрес-теста Фин надзор опре-
деля осемте големи сектора на икономиката, които имат най-голямо въздействие 
върху Брутния вътрешен продукт, а именно:  
 петролна и газова промишленост;  
 строителство и операции с недвижими имоти;  
 търговия на едро; 
 металургия и добив;  
 транспорт и логистика; 
 търговия на дребно; 
 агропромишлен комплекс;  
 хранително-вкусова промишленост. 
 

Всяка избрана индустрия е анализирана, направени са изчисления за нея и са из-
числени ефектите върху приходите на компаниите. Освен това е оценен ефектът от 
стреса върху основните рискове на финансовите институции – за бизнес, кредит и 
пазар. [11] 

В резултат на пандемичното стрес-тестване могат да се откроят следните няколко 
извода, а именно:  

Първо, Стрес-тестът показа, че всички основни банки в Казахстан остават добре 
капитализирани. Резултатите от метода „отгоре надолу” отразяват стабилността на 
банковата система като цяло.  

Второ, Адекватността на капиталовия фонд на банките за поемане на допълни-
телни загуби са свързани с външни шокове. 

Трето, За да се изяснят резултатите се извършва и стрес-тестване на банковия 
сектор по другия метод „отдолу нагоре”. По този начин са установени изискванията 
националния регулатор за моделите на стрес тестването.  
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Четвърто, Предвижда се количествена и качествена проверка на резултатите и 
процесите на банките от второ ниво. Разработени са шаблони и препоръки относно 
адекватни предположения за тях. 

Пето, Въз основа на резултатите от стрес тестовете финансово-кредитните 
институции ще разработят индивидуални планове за действие при различни сценарии 
на икономическата криза. 

Необходимо е да се подчертае, че през второто тримесечие на 2020 г. икономика-
та на Казахстан преживя значителен външен шок, причинен от бързото разпростране-
ние на пандемията в света, което предизвика криза на търсенето в повечето сектори 
на световната икономика, провокира глобален срив на борсовите индекси и рязък 
спад в цените на енергията. За да се противодейства на заразната инфекция за първи 
път в съвременната история на Казахстан е въведена строга карантина с извънредно 
положение, поради което хиляди предприятия бяха принудени временно да преуста-
новят дейността си или да преминат към дистанционен режим на работа. Естествено 
това се отрази на динамиката на обслужване на поетите заеми. (Виж Диаграма 4) 

 
Диаграма 4. 
Динамика на необслужвани заеми (Non-Performing Loans)2 сума 90+ 
 

 

                                                            
2 Съотношението на необслужваните заеми към заеми се изчислява чрез добавяне на 90+ 
дневни закъснели заеми (и все още натрупване) към неточни заеми и след това разделяне на 
общата сума на общия размер на заемите в портфейла. Един необслужван заем може да се 
определи като всеки заем, който закъснява с 90+ дни. Виж: Macroprudential Diagnostics No. 3. 
[13]; Non-Performing Loans (NPL): EZB-Leitfaden für Banken zu notleidenden Krediten. [14]  
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От диаграмата е видно, че пандемичното стрес-тестване показва поляризация на 
наблюдавания банковия сектор в следния порядък: 

(a) група на положителните величини: KASPI, Forte Bank, Нурбанк, ДО Банк ВТБ 
(Казахстан), ДБ Банк Хоум Кредит, ДБ Сбергбанк, ДБ КЗИ БАНК, Altyn Bank, Иб 
Заман-Банк, Жилстройсбербанк и Tengri Bank. Стойностните показатели са в търде 
широк диапазон и варират от +1, 5, 6 (KASPI, Forte Bank, Нурбанк) до +106 и +180 % 
за Жилстройсбербанк и Tengri Bank;  

(b) група на отрицателните стойности, която включва ДБ Банк Китая в Казахстан 
(-1,2%), Jysab Bank, Народный Банк (всички по -3%), Банк Kassa Nova (4%), Банк 
ЦентрКредит (-6%), Евразийский Банк (7%), АТФБанк (-16%), Шинхан Банк 
Казахстан (-23%), Bank RBK (-28%) и ДБ АЛЬФА-БАНК = (-35%). Всичко за 
системата = (-1,2%). 

 
Забележка относно методологията: Разлагането на годишната промяна в кое-

фициента на необслужвани заеми (Non-Performing Loan Ratio, banking term, NPLR) се 
изчислява като: 

 

 
 

където: (отписвания на NPL)t показва количеството отписани NPL през година t, а 
(Прекласификация на NPL)t показва всички други промени в обема на NPL, настъпи-
ли през година t. Вноските за отписване на NPL се изчисляват като се вземе предвид 
обема на фиксираните общи заеми, т.е. същият като през предходната година, за да се 
изключи ефектът от промяната в обема на общите заеми, докато приносът на промя-
ната в общите заеми се изчисляват като оставащата сума до записаната промяна в 
NPLR през година t, която не е включена в двете споменати по-горе вноски [Виж 
Macroprudential Diagnostics No. 3]. 

 

Процесът на макропруденциална диагностика се състои в оценка на макроиконо-
мическите и финансовите отношения на развитието, които могат да доведат до нару-
шаване на съответната устойчива стабилност. В процеса се откриват отделни сигна-
ли, показващи повишено ниво на риск въз основа на калибриране, използвайки ста-
тистически методи, регулаторни стандарти или експертни оценки. 

 

Динамиката на провизиите също предлага интересна дислокация, която се изра-
зява във високите положителни стойности на Ситибанк Казахстан (+362%), 
Жилстройсбербанк (+38%), Нурбанк (+31%), ИБ Al Hilal (+29%) и отрицателни за ДБ 
АЛЬФА-БАНК (-22%), Jysan Bank (-33%) и Шинхан Банк Казахстан (-41%), при 
средно за стрестираната система = (-9%). Виж следващата Диаграма 5. 
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Диаграма 5. 
Динамика на провизиите 

 

 

 
Подобна пандемична стрес-картина се наблюдава при анализиране на данните за 

динамиката на собствения капитал. Тук групата на положителните стойности е по-
голяма, включвайки 18 институции (като се започне от АТФ Банк = 1% и се стигне до 
KASPI = 21%). Диапазонът от стойности е в по-тесни параметри, видими на при-
ложената по-долу Диаграма 6. Критични са параметрите за AsiaCredit Bank, Capital 
Bank Kazakhstan, Tengri Bank, Нурбанк и Jysan Bank, съответно с параметри както 
следва: -5%; -8%; -13%м -28% и -32% при средно за стрестестираната система = +2%.  
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Диаграма 6. 
Динамика на собствения капитал 

  

 
 

Източник: [12] 

 
Имайки предвид изложеното до сега, можем да отбележим следните обобщаващи 

изводи от изследването, а именно: 
 
Първи извод 
Регулаторните органи на финансовата индустрия на република Казахстан са 

наясно със сериозността на вероятните последици от пандемията, свързана с различ-
ните модификации на разпространението на КОВИД-19. Те разработват редица мер-
ки за подпомагане на деловия климат в републиката. Една от първите стъпки е да се 
премахнат глобите и санкциите по всички кредитни задължения. Другата важна стъп-
ка е отлагането на данъчните плащания. Освен това на фирмите, които са претърпели 
загуби, поради пандемията ще се предоставят заеми по-ниска лихвена тарифа или 
съответна държавна надбавка в определен от закона размер. 
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Втори извод 
За първи път в историята на финансовата индустрия на република Казахстан се 

провеждат едновременно двата познати ни подходи за стрес-тестиране. При подхода 
„bottom-up” отделните банки извършват анализи на стрес тестове и предават резулта-
тите на централната банка. Този подход служи за създаване на по-точна картина на 
рисковете за отделна банка, използвайки вътрешни рискови модели. В същото време 
не успява да генерира сравнима оценка на риска за всички банки, тъй като всяка 
банка прилага различни модели на риск. Подходът „top-down” налага централната 
банка да провежда свои собствени стрес тестове, използвайки микроданни за 
финансови институции като осигурява по-голяма съпоставимост на получените ре-
зултати. 

 
Трети извод 
Резултатите от проведените пандемични стрес-тестове показват, че преобладава-

щата част на банките от второ ниво в република Казахстан са добра капитализация и 
значително ниво на ликвидност. Не се очакват сериозни финансови сътресения в 
техните системи, което рефлектира върху стабилността на финансовата индустрия. 
Финансовата индустрия на република Казахстан е изградила значителни капиталови 
и ликвидни буфери, за да противодейства на въздействието от влошената оперативна 
среда, причинено от пандемията КОВИД-19 и падащите цени на петрола. Въпреки 
посоченото, резултатите от двата модела за стрес тестване показват, че някои банки 
нямат достатъчно капитал за покриване на допълнителни загуби, причинени от ико-
номически спад. Това нагледно е видимо от получените отрицателните стрес-стой-
ности, оцветени в червено от приложените диаграми.  
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Abstract: This report will present the main challenges for the programming of regional 
development in the European Union during the new programming period and with a focus 
on the possibilities for determining the development trends of regions after 2027. In this 
regard, a critical analysis of the main elements in the programming of regional 
development in the European Union during the current programming period will be made 
in order to identify the key elements in the programming of regional development in a 
changing turbulent environment. In addition, the analysis will cover key points from the 
European Union's reconstruction and development programs to overcome the effects on the 
socio-economic development of the regions as a result of the COVID-19 pandemic. The 
focus of this study will be the analysis of the possibilities for integration of the new 
regulatory elements in the process of developing programs related to regional 
development. Rethinking the regulatory elements in the process of developing and 
managing programs in the field of regional development implies changes in the established 
framework of competence by the administration and analysis and assessment of necessary 
administrative capacity to address current challenges to regional development 
programming in the European Union. Undoubtedly, the answer to the question related to 
the increase of the efficiency in the planning and management of each program must be 
sought, as through the developed programs the priorities of the respective country for the 
development of its constituent regions are presented. Particular attention should be paid to 
the process of involving all civil society stakeholders and encouraging their active 
participation in the programming and management of operational programs, as they 
largely determine the future appearance of the region inhabited by them. 
 

Keywords: regional development, strategic planning, spatial planning, regional economy, 
programing and planning 

 
Introduction Въведение 
The application of the concept for integrated regional approach in the new 

programming period 2021-2027 suggests discussing the existing common problems, with 
the common general goal of making a real change in the approach to regional development. 
Definitely, a concept, plan and strategy should be developed during the current 
programming period 2021-2027, which will determine the ways and terms of the processes 
related to the decentralization of state operations in the planning, programming and design 
of the specific needs of the regions and in particular administrative -territorial units. There 
is a need for a broad discussion on the scope of decentralization in the country, because by 
simply defining the role of the Regional Development Councils it will not be enough to 
solve a number of problems related to the financing of municipalities, the lack of interest in 
investing in rural areas, the depopulation of small settlements, the low administrative 
capacity of municipalities to absorb funds under European programs and funds. It is 
essential for the development of programming, planning and design of individual regions 
and administrative-territorial units is the building of regional capacity as a tool for 
empowering local and regional actors and involving them in decision-making related to 
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solving socio-economic problems of small settlements. Only by increasing the functions 
and powers of the regional development councils in the selection and evaluation of projects 
at the local level will not be enough to reduce the accumulated regional disparities between 
the individual regions, i.e. options for granting additional powers should be considered. 

In order to address the issues related to the granting of rights and defining the powers 
of the regional development councils, it is necessary to construct program teams in which 
the central executive bodies, local stakeholders take part, and the ultimate goal is to create 
and develop a comprehensive program and concept for the implementation of changes in 
the field of regional development programming in the country. The approach should reflect 
the definition and be in line with local needs to support and promote different business 
initiatives. In addition, innovation-based activities in the various sectors in the regions must 
be planned and integrated, clearly defining the powers and responsibilities of the individual 
institutions in all areas of the socio-economic life of the population, i.e. from the field of 
agriculture and forests, through the implementation of projects to stimulate tourism and local 
production and processing of local raw materials, to stimulate the use of alternative energy 
sources and increase the degree of inter-territorial cooperation, etc. The benefits of using such 
an approach are related to increasing the degree of involvement of local communities and 
overcoming the isolation in the process of programming communities from small settlements 
in rural areas, border municipalities, i.e. the involvement of all small municipalities in the 
process. In the implementation of the regional development programming process, both at the 
European Union and national level, various combinations of measures must be implemented 
to create a synergy effect between the individual programs and mechanisms for financing the 
socio-economic development of the regions. The programming of each individual program must 
meet the needs of individual regions and be in support of territorial development, in order to 
create catch-up development of backward regions and reduce existing regional disparities. 

At the level of a nation state, a real decentralization in the planning and programming 
of regional development must be done, even if it is already a belated measure for a country 
like Bulgaria, for which the necessary creative approach in finding parallel sources of 
funding must be shown is the use of multi-fund funding opportunities, even the provision of 
eligible direct state aid to stimulate the process of programming and planning regional 
development. In addition, the managing authorities of each European program need to take 
a more flexible approach in seeking additional financial instruments to meet the "Europe 
closer to Citizens" goal. The application of flexible approaches to improve the economic 
and social development of the regions can be supported by the establishment of diverse 
urban-rural partnerships, public-private partnerships in the management of remote border 
areas and the solution of a number of problems for the local population in them. 

Regional development councils should definitely be set up and structured as 
intermediate bodies with additional competencies, such as contracting with external 
partners, to be able to coordinate and transfer funds to beneficiaries in order to support 
planning processes, programming and management of regional development. A time frame 
needs to be developed to discuss issues related to the decentralization of powers from 
central executive bodies to local self-government bodies and all other bodies responsible 
for regional development programming. This should be a potential long-term goal for a 
country like Bulgaria, as it is high time that the planning and management processes move 
to the regions, and not, as is currently the case, to carry out central planning of regional 
development, as it does not allow cover all specific local needs and often even allow 
significant problems related to the lack of connectivity between two neighboring territorial-
administrative units, as a result whole regions are doomed to lack of development prospects 
and there is a serious devastation and their transformation into „ghost regions“ of its socio-
economic development. In this context, a number of regions can be listed in which there is 
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no active socio-economic life to ensure an increase in the welfare of its population, such as 
the administrative-territorial units bordering the Bulgarian western outskirts, in the 
Strandzha Mountain region, in Silistra district etc. 

 

1. Decentralization: chimera or reality 
Definitely the decentralization in the process of planning and programming of the 

regional development in the Republic of Bulgaria and during the current programming 
period 2021-2027 it is unlikely to take place, as the process of allocating powers and 
functions concentrated in the central executive and transferring them to the country's 
regional administrative structures has not yet begun. The process of planning, programming, 
design and management of regional development presupposes that the Republic of Bulgaria 
starts preparations for accreditation of new regional paying agencies on the territory of the 
country, which can manage and pay for projects up to certain values. This will mean 
creating a specific regional program that has the functional capabilities of operational 
programs related to the implementation of regional policy in the country on the basis not of 
centralized planning, but of the created conditions for decentralized planning, which will 
ensure accessibility through the unconditional use of modern communication tools in 
regional development planning. Only in this way will regional development be able to 
become a function of local planning and not so much of central planning. The problems that 
can be seen from the past two programming periods are: 

- Аmechanical infusion of money is carried out in the regions, pursuing a certain 
pattern, which does not really lead to the necessary and desired socio-economic cohesion 
between the regions; 

- The development of the socio-economic communities is carried out on territories that 
do not correspond to the existing territorial-administrative division of the country, which 
shows once again that a territorial-administrative reform is needed; 

- In a large part of the administrative-territorial units there is a lack of vitality, i.e. they 
are weak in terms of their assigned functions as independent administrative units, which 
affects the building of investment opportunities and improving the microclimate for doing 
business in them. In addition, they do not have the necessary and sufficient workforce, as 
well as educational, social and physical infrastructure to develop their long-term potential 
and to catch up with the socio-economic development of the region. In fact, every potential 
investor in assessing and analyzing the choice of location for positioning their business in 
lagging, underdeveloped municipalities must consider the prospects for development in a 
wider territorial and demographic range than the potential municipality in which to invest. 

Definitely „regional and local governments might need external support to ensure 
inclusive and sustainable development. Such support can be under EU Cohesion Policy and 
Rural Development Policy within the Common Agricultural Policy, with objectives and 
investments in all regions. This is of particular relevance for territories with less prosperous 
future perspectives, those lagging behind and territories suffering from severe and 
permanent natural or demographic handicaps“[Territorial Agenda 2030. A future for all 
places, 2020, p. 3]. „Local governments and off-center administrative units in many 
developing countries have limited opportunities to produce services. A local management 
approach that is powerless and dependent on central government subsidies has been 
identified as the root of the problem in these countries. Local public services extensively 
controlled by the central authority, and the desire of the center to be active in local 
management, also has a negative impact on citizen participation. In this context, developing 
countries have put a power increase formula into practice for local authorities by reducing 
the power of the central government. While some have decentralized the management 
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structure politically, others have chosen to decentralize their systems in administrative 
aspects, especially when their population has a variety of ethnicities. Political 
decentralization refers to a federal-state system where a state government has greater power 
between the national government and the local people. It has been observed that prior to 
decentralization most of the activities of the state government were carried out by the 
federal government“[Ozmen, A., Notes to the concept of decentralization, 2014, p. 420]. 
How effective the management styles used can be in the implementation of the 
decentralization process can be understood from the positive results achieved in their 
implementation in individual countries. It should definitely be borne in mind that there is a 
possibility that the existing geographical, cultural and historical conditions and traditional 
management techniques in a country may lead to the failure of the process of 
decentralization of regional development programming. The existing reality presupposes to 
single out the first applied management techniques, which are a result of the historical and 
cultural aspect of the development of each society. Some substantial attention must be paid 
to the implementation of political decentralization, which refers to the transfer of part of the 
political power from the central executive bodies to the local self-government bodies. There 
is a growing need to understand the need to provide partial independence, both in the 
executive and legislative spheres, in regional development programming. 

  
2. Challenges to regional development programming. 
Some of the challenges for the programming of regional development are related to the 

identification of the stakeholders, the formation of the mechanisms of their participation in 
the process of planning, programming and design of regional development. As well as the 
identification of problems related to the creation of conditions for active discussion and then 
acceptance of proposals made by stakeholders. It is also essential for the future development 
of the regional development programming process to enable stakeholder representatives to 
have a voice, not only in an advisory capacity, but also to participate directly in decision-
making in the implementation of the programming process regional development, as a 
number of gaps have been made in the last two programming periods, such as: 

- The lack of a uniform requirement for the involvement of representatives of the non-
governmental sector in all stages of the regional development programming process; 

- Undeveloped clear procedure for the selection of representatives of the non-
governmental sector; 

- Non-functioning mechanism for exercising control and vice versa when submitting 
proposals, opinions and conducting public discussions 

- Low efficiency of the organizational schemes for preparation of the documents for 
programming of the regional development; 

- The lack of consistency in the formation of national structural policies; 
- There is unpredictability in the multiannual financial framework, as well as in the 

formation of budgets at all levels; 
- A significant problem is the fact that the planning period at local, regional and 

national level does not coincide with the mandates of the respective administrations, as a result 
of which the focus of the plans is often focused on solving immediate and non-strategic goals. 
Even promoting investments, projects and programs that are attractive from a market-political 
point of view. [The challenges against the new programming of EU funds in Bulgaria for the 
period after 2013 on the basis of analysis of experience from the period 2007-2013, (2011), p. 14] 

These are just some of the presented shortcomings, which seem to continue to be 
repeated again and again in the programming of regional development on the territory of 
Bulgaria. Therefore, significant efforts are needed to build a well-functioning and effective 
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administrative capacity in order to achieve the set, planned and selected goals, as well as to 
implement concrete measures in this direction. Therefore, it is necessary to clearly define and 
normatively allocate operational responsibilities, performing the necessary financial valuation 
of the expected volume of work and at the same time undertaking anticipatory activities to 
provide the necessary organizational resources on site and / or hiring external experts or 
attracting other partner organizations to cover the needs of expertise in the implementation of 
the process of planning, programming and design of regional development in Bulgaria. 

In general, the challenges in the field of regional development programming at the 
European Union level are related to the introduction of several key innovations, which 
further demonstrate the determination of the European Commission in evaluating regional 
programs resulting from the regional development programming process, which includes: 

- Stimulating the processes for realization of economic regional integration and 
planning of measures for coping with global challenges; 

- The creation of a common regional indicative program to include regions outside the 
European Union; 

- The establishment of regional steering committees in order to carry out dialogue 
between stakeholders and clarify, as well as the division of roles between all participants in 
the process of programming regional development, while promoting regional integration. 
Regional integration should be understood as “a process in which neighboring countries 
cooperate in order to improve political stability and stimulate economic development in a 
region. In larger and more harmonized markets, it is possible to realize economies of scale 
and to promote trade and investment through the free movement of goods, services, capital 
and people. Thus, regional integration between developing countries stimulates economic 
growth and can contribute to poverty reduction ”[Effectiveness of EDF support for regional 
economic integration in East Africa and West Africa, Special Report № 18/2009, (2009)]. 

However, from what has been achieved so far in the programming of regional 
development and despite the fact that „while the added value seems to be clear, the 
evaluation stated that it is essential to improve implementation methods, with regard to the 
operationalization of the programming period 2014-2020. Among the implementation 
methods, remarks were being made to: choosing the right objectives, maintaining political 
commitment, funding (not sufficient alignment funds-objectives-policies), monitoring and 
measurements of implementing projects, and better governance of the regions at all three 
levels: strategic leadership, coordination and implementation“[Turșie, C., 2015]. But from 
an econometric point of view, „quasi-experimental estimation approaches dominate the 
literature in analyzing the rural development program effects. The most commonly applied 
quasi-experimental method is the (binary and, to a lesser extent, generalized) propensity-
score matching (PSM). The key challenge of quasi-experimental approaches is the 
construction of an appropriate counterfactual situation (i.e., a situation without the Rural 
development program support) in order to serve as a comparison point with the situation 
when the Rural development program is applied. Some studies also apply spatial 
econometrics or dynamic panel econometric approaches to estimate the impacts of the rural 
development program. In general, these econometric approaches can exploit variation in the 
rural development program support intensity to estimate its effects. However, they estimate 
marginal effects of the support as compared with the quasi-experimental methods that 
attempt to identify the average treatment effect. The regional development programs often 
include support for non-productive activities or broader development issues that aim to 
deliver infrastructure and services for economic actors and affect multiple sectors and 
economic agents (firms, households). Important aspects of the regional development 
programs is that often the key policy target is the development of specific regions and their 
economic convergence to other more developed regions. Further, the regional development 
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policies might induce important interregional general equilibrium effects. These factors give 
preference for the application of the regional approach compared with using micro-data as it 
might better identify the policy impacts, especially when the regional policy focuses on the 
development and convergence of regions“[ Michalek, J., Ciaian, P., Marcantonio, F., 2020]. 

  

Conclusion 
The programming of regional development presupposes the use of intelligent 

specialization as a basic concept for the planning and development of regional innovation 
policy. The aim is to promote the efficient and synergistic use of public investment in 
research and development. This makes it possible to provide effective support to Member 
States and individual regions in the process of diversifying economic activities in the region 
and upgrading existing industries by supporting the process of strengthening their innovation 
capacity. Smart specialization must focus on the use of innovation and the creation of regional 
development strategies based on innovation by bringing to the forefront the competitive 
advantages of the region. By specializing in an intelligent way and using the available 
strategic information about the available assets in a given region, its development and 
capabilities for achieving catch-up development compared to the leading regions in Europe 
are planned, programmed and designed. For this reason, the factors for the competitiveness of 
the region must be identified and resources must be planned and concentrated on key 
priorities for the development of the region, using regional diversity and thus avoiding 
opportunities for uniformity and duplication of planned regional investment goals. . In the 
process of programming regional development in the countries of the European Union should 
be considered both a dynamic and entrepreneurial process, which reveals the potential of 
regional development as a prerequisite is the involvement of stakeholders by the executive 
authorities (government), business, academia and other knowledge-creating institutions. 
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Abstract: The report proposes approaches, models and methods for improving the research 
and teaching work on business accounting analysis of the enterprise. There is a need to 
improve the curriculum and teaching methods in the educational process. Possibilities for 
using active and interactive teaching methods in conditions of digitalization of the 
educational process are explored. 
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Счетоводният бизнес анализ (СБА) е специализирана бизнес функция,  методоло-

гия и наука. СБА е вътрешноприсъщ на основните бизнес функции: бюджетиране, 
отчитане, контрол и регулиране. Наукометричната рамка на СБА се базира на пара-
метрите: предмет, обект и метод.  

Предмет на СБА на предприятието са микроикономическите, финансовите, сче-
товодните и вътрешните бизнес процеси, свързани с движението и трансформациите  
на капитала във фазите на  маркетинговата, инвестиционната, оперативната,  търгов-
ската и  финансовата дейност на предприятието. Обект на СБА са активите, капитала, 
параметрите на финансово-стопанската дейност и производствения потенциал на 
предприятието. Методът на СБА, от епистемологична и наукометрична гледна точка, 
представлява система от способи, позиционирана между предмета и обекта.  

Динамичната и стохастична пазарна среда предполага интегриране меду видове-
те и ключовите подсистеми на СБА – предварителен, оперативен, текущ, ретроспек-
тивен и ситуационен. Видовете счетоводен бизнес анализ трябва да се интегрират в 
хоризонтален, вертикален,  интегрален и в концентричен аспект (Фит.1). Методиката 
на СБА е ориентирана към мониторинг на пазарните позиции, оперативната дейност, 
финансовата дейност, финансовата стабилност и ефективността. 

Необходимо е интегриране между видовете и подсистемите на СБА в единна ме-
тодическа система. Научният метод на СБА се базира на философските и гносеоло-
гични  принципи – анализ, синтез, индукция и дедукция.  

Образователните потребности на обществото в сложна, динамична и стохастична 
среда предполагат усъвършенстване на образователния процес по счетоводен бизнес 
анализ и счетоводните дисциплини във ВУЗ. Според потребностите и изискванията 
на бизнеса, финансовите институции и междунаросните одиторски компании управ-
ленския счетоводител и финансовия одитор следва да притежават ред специфични 
умения и комплекс от професионални качества. 

 

Според Международната федерация на счетоводителите (IFAC/2013), управлен-
ският счетоводител, одитор, респ. финансовия директор (CFO) следва да притежава 
определени качества [5], [6], [8]: 
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1. Да бъде водеща фигура, ефективен мениджър и определящ член на член на 
ръководството на предприятието (бизнес организацията). 

2. Да съвместява и балансира отговорности по управление на собствеността 
(отговорности лични, колективни и в рамките на бизнес партньорство). 

3. Да бъде  насочваща, консесусна и обединяваща фигура в предприятието. 
4. Да има водеща роля при осъществяване на финансови, и счетоводни и анализа-

торски функции. 
5. Да генерира, подпомата и развива професионализма в прадпятието. 
 
Според международната организация на счетоводителите IFAC, основните функ-

ции на управленските  счетоводители са свързани със създаване, управление и пред-
ставяне на корпоративна стойност (IFAC/ 2011). Функциите на управленския счето-
водител предполагат ред умения: 

 

 Да създава стойност (creating value) – чрез анализ при разработване  и учас-
тие във фирмените стратегии. 

 Да подпомага и стимулира процесите по създаване на стойност (enabling 
value) – чрез счетоводно-информационно осигуряване и счетоводен анализ 
при мотивиране и вземане на управленски решения. 

 Да опазва и стойността (preserving value) – посредством счетоводен анализ  
на активите и пасивите и риска за целите на одита и вътрешен контрол. 

 Да отчита създаването на стойност (reporting value) – посредством уместно 
счетоводно отчитане, вътрешни доклади, външни  доклади и счетоводен 
анализ. 

 
Според американския институт на сертифицираните счетоводители (AICPA), 

ключовите компетенции на управленския счетоводител, одитор и финансов анализа-
тор в динамична пазарна среда са посочени в публикувания през 2011 г. Документ – 
„CPA Horizons 2025” (AICPA, 2011). Основните компетенции са следните  [5], [6], [8]: 

 

 Комуникационни умения; 
 Ръководни и лидерски умения; 
 Критично мислене, способност за анализ и решаване на проблеми; 
 Способност за прогнозиране и решаване на нововъзникващи проблеми; 
 Потенциал за интеграция и сътрудничество. 
 

Формирането на основните професионални компетентности и качества на управ-
ленския счетоводител, анализатор и независим одитор е свързано с придобиване на 
специални знания по счетоводен бизнес анализ във ВУЗ.  

Обучението по СБА в икономическите ВУЗ е сложен и отговорен процес. 
Съществуват два ключови подхода на преподаване – традиционен подход, при което 
активна роля има преподавателят, и съвременен подход, при който активната роля 
играе студента.  

Съвременният подход към обучението по СБА във ВУЗ предполага използване 
на интерактивните и иновационни методи на преподаване посредством перманентен 
контакт между преподавателя и аудиторията.  

Традиционният и интерактивният подходи имат своите предимства и недостатъ-
ци, но предимствата на новите технологии и активните метди са по-големи.  

Към традиционните методи на обучение по СБА могат да се отнесат: 
1. Лекция – монолог и презентация на преподавателя; 
2. Лекция – диалогична беседа със студентите; 
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3. Лекция – консултация; 
4. Лекция – по избрани теми и по определени въпроси. 
 

Семинарните занимания по СБА при традиционния подход имат за цел упражне-
ние, осмисляне и затвърждаване на изучавания материал.  

Предимствата на методите от традиционния подход се състоят в това, че препо-
давателят може да предостави голям обем учебна информация, а студентът срав-
нително лесно възприема учебния материал.  

Недостатъците на традиционния  подход се изразяват в това, че студентът често 
остава пасивен и няма мотивация за творчески подход.  

Слабостите на традиционния подход на обучение по СБА се преодоляват в значи-
телна степен при преход към интерактивни методи на обучение.  Необходим е преход 
от традиционен към интерактивен образователен модел в обучението по счетоводен 
бизнес анализ (Вж.Таблица 1). 

 
Преход от традиционен към интерактивен образователен модел по 
Счетоводен бизнес анализ на предприятието 
 

Таблица 1 
 

Традиционен образователен модел Интерактивен образователен модел 

Усвояване на информация Осъзната необходимост от информация 
Идентификация и решаване на проб-
леми в статична обкръжаваща среда 

Идентификация и решаване на проблеми 
в неопределена и динамична обкръжава-
ща среда 

Прилагане на знания към специфични 
случаи и ситуации 

Адаптиране към информационните ресур-
си. Трансформиране на информацията в 
приложим ресурс 

Базиран на взаимодействие 
„преподавател – обучаем“ 

Базиран на взаимодействие „обучаем – 
обучаем – преподавател“ – (работа в екип) 

Преподавателят оценява индивидуал-
но и подсигурява обратна връзка 

Преподавателят и обучаемите съвместно 
атестират, оценяват и осигуряват обратна 
връзка 

 
Интерактивните методи, които могат да се използват в научно-преподавателската 

работа и обучението по СБА, са следните: 
 

1. Проблемна лекция; 
2. Лекция визуализация; 
3. Лекция с предварително планирани грешки; 
4. Лекция с разбор на конкретна ситуация; 
5. Контекстно обучение с ролеви игри, имитации, делови ситуации; 
6. Метод на групови решения; 
7. Проект-базирано обучение; 
8. Проблемни творческите задания;  
9. Анализ на проблемни ситуации в малки групи; 
10. Проблемно ориентиран брейнсторминг (мозъчен щурм); 
11. Интерактивна лекция с видео и аудио материали; 
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12. Творческа дискусия; 
13. Анализ и решение на казуси; 
14. Анализ на проблемни ситуации и ситуационно моделиране; 
15. Имитационно моделиране. 
 

Проблемната лекция-беседа е основен интерактивен метод за обучение по СБА. 
При проблемната лекция могат да бъдат използвани опит и базови умения на студен-
тите, придобити от обучението по финансово счетоводство, управленско счетовод-
ство, математика и икономическа статистика. Лекцията-беседа има потенциал за мак-
симална визуализация и стимулиране на груповото участие на студентите. В рамките 
на лекцията-беседа може да бъде направен анализ на конкретна бизнес ситуация с 
конкретни счетоводни модели и казуси. В образователната среда на интерактивната 
лекция-беседа може да се стимулират умения за работа в екип във връзка с решаване 
на проблемни казуси и бизнес ситуации. Лекциите и семинарните занятия по СБА 
могат да се реализират нетрадиционно в комбинация с визуализация, планирани 
грешки, имитационни модели, делови игри, ситуационно моделиране и др.  

Прилагането на нови и иновативни методи на обучение по СБА е възможно пос-
редством дигитализация и прилагане на информационни технологии – онлайн обуче-
ние с виртуална класна стая. 

Добри резултати в обучението по СБА се постигат с разделяне на студентите на 
ролеви групи, имитиращи управленски екипи на различни равнища в предприятието. 
В рамките на деловата игра се определят лидери и супервайзори. Творческите екипи 
могат да се поставят в режим на променящи се пазарни и вътрешни ситуации, които 
да бъдат анализирани посредством методи за ситуационен анализ. 

Работата със студентите трябва да осигурява възможности за оценка и самооцен-
ка. Лидерът в деловата игра трябва да се оценява и подбира от преподавателя по 
интелект, инициативност, увереност според т.нар. „хеликоптерни качества ” (способ-
ност за нестандартно „издигане” над ситуацията). 

 

Информационните технологии (ИТ) в обучението по СБА дават положително 
отражение върху мотивацията и ангажираността на студентите. По време на упраж-
ненията и семинарите, студентите, прилагащи ИТ могат взаимно се подпомагат по 
пътя към обща цел. Това се постига посредством реализацията на следните задачи: 

1. Използването на информационни технологии в обучението по СБА трябва да 
надхвърли традиционните рамки на работата с рутинни счетоводни програми от типа 
електронни таблици. Възможно е използване на пакета от приложения „Бизнес ана-
лиз на „MS EXСEL”. 

2. Преподаватели и студенти трябва да работят в диалогов режим не само с елек-
тронни таблици но и със специализиран софтуер, модули и специфични приложения, 
даващи възможност за решаването на широк кръг от задачи по СБА – анализ на 
финансовото състояние, анализ на финансовата стабилност и риска, анализ на 
зависимостта „Разходи – обем – печалба“ и др.  

3. Възлагането на работа в екип, както и на курсови работи трябва да става в ус-
ловията на диалогов софтуерен режим на работа между студенти и преподаватели. 
Важно е използването на специализиран софтуер по СБА анализ при дистанционната 
форма на обучение, както и в курса на ОКС „Магистър“. 

4. При дистанционната форма на обучение трябва да се залага на казуси, делови 
игри, ситуации, имитационно моделиране. Всички тези методи и форми на работа 
при дистанционното обучение предполагат дигитализация.  
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5. Мултимедийното обучение е подходящо при подготовката на студенти по сче-
товоден бизнес анализ. Мултимедийното представяне стимулира аналитично мисле-
не с делови ситуации, казуси и компютърни симулации. 

6. Интерактивното обучение по СБА дава възможност за усъвършенстване на 
образователния процес в следните насоки: 

 

 Илюстриране на различни сценарии на пазарно позициониране и поведение на 
предприятията в условия на рискова бизнес среда; 

 Визуализиране на ситуационни модели и схеми, моделиране на функционални 
зависимости и факторни системи. 

 Многовариантно представяне на информационните източници и на финансо-
вият отчет  на предприятието; 

 Интерактивното обучение по СБА позволява онлайн представяне на  учебното 
съдържание, тестване на степента на усвояване и консултации с преподавате-
ля – дистанционно, посредством видео и конферентна връзка. 

 

Проблемното обучение, активните и интерактивните методи в образователния 
процес по Счетоводен бизнес анализ и счетоводните дисциплини създават  добри 
възможности за стимулиране на творческото мислене и умения в студентите. Сту-
дентите придобиват професионални компетенции, умения и навици за самостоятелна 
работа, работа в екип и творчески изяви, в съответствие с изискванията и потребнос-
тите на бизнес организациите, одиторските предприятия и финансовите институции – 
главните потребители на счетоводни кадри с висша квалификация. 
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СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА В БАЛАНСИРАНА  
СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 

	

доц. д-р Марко Тимчев 
Университет за национално и световно стопанство 

 
 
Abstract: The report offers models and guidelines for improving the methodology and 
organization of the company's accounting analysis. Models and methods for analysis of key 
indicators characterizing the business strategy, activity, financial results, profitability, risk 
and financial stability of the enterprise are presented. Problems of the information 
provision of the accounting business analysis, by means of systems for accounting and 
integrated reporting have been studied.  
 

Key words: accounting analysis, efficiency, balanced scorecard. 
 

 
В съвременните условия на конкуренция, риск и динамичен пазар, нараства 

необходимостта от гъвкава методическа схема за стопански счетоводен анализ на 
предприятието (СА). СА трябва да се базира на комплексен, системен и балансиран 
подход. Анализът следва да е съобразен с дизайна на балансираната система от пока-
затели за стратегически анализ на ефективността. Финансовият риск представлява 
променлив интензитет и вариация на печалбата като следствие от фирмената струк-
тура на финансиране (съотношение „дълг/собствен капитал”). Посредством счетовод-
ният анализ на финансовия риск се решават следните задачи: 

1. Счетоводен анализ на риска посредством тестване на чувствителността 
(Sensitivity Analysis). 

2. Счетоводен анализ на риска посредством ключови индикатори за анализ: 
изменчивост на печалбата, коефициент на еластичност на печалбата, дисперсия, чес-
тота и вариация и коефициенти на ритмичност. 

3. Счетоводен анализ на способността на бизнес организацията да поеме задъл-
женията си и да покрие пасивите: коефициент на платежоспособност, коефициент на 
финансова автономност, коефициент на задлъжнялост, финансова маневреност, лих-
вено покритие, финансов ливъридж „Leverage Effect”, ликвидност – обща, междинна 
и незабавна. 

4. Счетоводен анализ на способността за елиминиране на риска: възможности за 
регулиране на дисконтовия процент, скорост на движение на паричните потоци при 
различни инвестиционни решения и режими. 

5. Счетоводен анализ на способността на бизнес организацията да поеме за-
дълженията си и да покрие пасивите: коефициент на платежоспособност, коефициент 
на финансова автономност, коефициент на задлъжнялост, финансова маневреност, 
лихвено покритие, финансов ливъридж „Leverage Effect”, ликвидност – обща, междин-
на и незабавна. 

6. Счетоводен анализ на способността за елиминиране на риска: възможности за 
регулиране на дисконтовия процент, скорост на движение на паричните потоци при 
различни инвестиционни решения и режими. 
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СА на показателя „Gearing Ratio” („Leverage”) може да се използва при опре-
деляне на ефекта на финансовия лост. Предварителният анализ на капиталовата 
структура на предприятието предполага паралелна оценка на показателя „Geаring 
Ratio”, нетния доход на една акция (EPS) и равнището на финансов ливърийдж 
(RLev). Равнището на финансов ливъридж може да се анализира по формулата: 

 

𝑹𝑳𝒆𝒗
𝑷𝒓𝒇 𝒊

𝑷𝒓𝒇
  

където:  
Prf (i) – брутна печалба плюс лихви; 
Prf – брутна печалба, намалена с платените лихви. 
 
Целта е – анализ на влиянието на промените в капиталовата структура върху рен-

табилността на собствения капитал, посредством ефекта на финансовия лост. Дан-
ните за анализа могат да се систематизират по следния начин (Таблица 1). 

 
   Таблицца 1. 

 

 
Показатели 

Заемен 
капитал 

0% 

Заемен 
капитал 

35% 

Заемен 
капитал 

55% 

1. Капитал – всичко, хил. лв. 105 000 105 000 105 000 

2. Собствен капитал, хил. лв. 105 000  68 250 57 750 

3. Заемен капитал, хил. лв. -  36 750 47 250 

4. Капиталова структура (Gearing), % (п.3:п.1) х 100    

5. Брутна печалба (печалба +лихви), хил. лв. 31 500 31 500 31 500 

6. Лихви, хил. лв. 0 3 675 4 725 

7. Брутна печалба без лихви, хил. лв. (п.5 - п.6) 31 500 27 825 26 775 

8. Данък 9 450 8 347 8 032 

9. Нетна печалба, хил. лв. 22 050 19 478 18 743 

10.  Брой на обикновените акции (1 акция - 1050 лв.)  100 65 55 

11. Нетна печалба на една акция, хил. лв. 220 299 341 

12. Индекс на нетния доход на една акция, % 100.0 135.9 155.0  

13. Равнище на финансов ливъридж (п.5:п.7) 1.00 1.13 1.18 

14. Рентабилност на собствения  
капитал,% (п.9:п.2) х 100 

21.00 28.50 32.40 

 
Данните показват пряка функционална зависимост между промените в капиталовата 

структура, нетния доход на една акция и равнището на финансовия ливъридж. С увеличе-
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нието на относителния дял на заемния капитал при Gearing от 0 до 55% нетният доход на 
една акция нараства от 220 хил.лв. до 341 хил. лв., а нарастването на финансовия ли-
въридж – от 1.00 до 1.18 е свързано с увеличение на рентабилността на собствения капи-
тал в диапазона от 21.00% до 32.40%. Данните показват положителния ефект за пред-
приятието при промяна на капиталовата структура в полза на заемния капитал. Увеличе-
нието на финансовия лост е съпроводено от нарастване на рентабилността на собствения 
капитал. Увеличението на относителния дял на заемния капитал следва да става в разум-
ни граници, като се отчита степента на нарастване на среднопретеглената цена на капи-
тала (СПЦК). СПЦК следва да расте в разумни граници, без да се допуска рискът от раз-
балансиране на капиталовата структура и изпадане на предприятието в режим на непла-
тежоспособност. При предварителния анализ на капиталовата структура следва паралел-
но с финансовия ливъридж да се анализират и контролните счетоводно-балансови съот-
ношения за ликвидност и платежоспособност.  

При обосноваване на финансовата стратегия на предприятието величината и структу-
рата на капитала следва да се анализира и посредством методите за инвестиционен ана-
лиз, отчитащи промяната на стойността във времето. 

 
𝑵𝑭𝑽𝑬 𝑪𝑨𝑷𝟎 𝟏 𝒓 𝒏 

 

𝑵𝑷𝑽𝑬
𝑬𝑰𝑺

𝟏 𝒓 𝒏 , 

 
където: 

NFVE и NPVE – респ. бъдеща и настояща нетна стойност на капитала на пред-
приятието; 

CAP0 – начален капитал от пасива на счетоводния баланс; 
EIS (Expected Income Sales) –очаквани приходи от продажби; 
(1+r)n – сложнолихвен фактор; 
n – брой на годините в аналитичния хоризонт. 
 
Детерминираните модели за анализ на промяната на стойностите във времето 

дават възможност за предвиждане на възможните бъдещи приходи и печалби 
 

𝑵𝑭𝑽𝑬 𝐱 𝑪𝑨𝑷𝟎 𝑬𝑰𝑺 
 

𝑬𝑷𝒓𝒇𝒆
𝑵𝑭𝑽𝑬 𝐱 𝑪𝑨𝑷𝒐 𝐱 𝑹𝑶𝑺

𝟏𝟎𝟎
 

𝑺 𝑫 𝒄𝒂𝒑 𝑮𝑬𝟎 , 
 

където:  
ROS  – рентабилност на база продажби; 
EPrfe – очаквана оперативна печалба; 
S(D)cap – излишък (недостиг) на капитал; 
𝑮𝑬𝟎 – очакван коефициент на натовареност на капитала (капиталоотдаване). 
 

На сравнителен анализ следва да се подлагат алтернативните варианти на капита-
лова структура при инвестиране на капитали.   
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Следва да се има в предвид, че финансовата стратегия е тясно свързана с инвес-
тиционната, производствената и търговската стратегия на предприятието. Обектите 
на анализа могат да се представят схематично по следния начин:  

Анализът на производствената и продуктовата стратегия на предприятието може 
да се базира на изследване на динамичното равновесие между разходите и прихо-
дите.  

Целесъобразно е  да се използва следният метод за определяне на критичния 
обем на продажбите: 

𝑸 𝐱 𝑷𝒊 𝑸 𝐱 𝑽𝑬𝒊 𝑪𝑬 𝑷𝒓𝒇 𝑳𝑺  

𝑸 𝐱 𝑷𝒊 𝑸 𝐱 𝑽𝑬𝒊 𝑪𝑬 𝑷𝒓𝒇 𝑳𝑺  

𝑸 𝐱 𝑷𝒊 𝑽𝑬𝒊 𝑪𝑬 𝑷𝒓𝒇 𝑳𝑺  

𝑩𝑬𝑷 → 𝑷𝒓𝒇 𝑺𝑳𝑺 𝟎 

𝑸𝑩𝑬𝑷 𝐱 𝑷𝒊 𝑽𝑬𝒊 𝑪𝑬 𝟎 

𝑸𝑩𝑬𝑷 𝐱 𝑷𝒊 𝑽𝑬𝒊 𝑪𝑬 

𝑷𝒊 𝑽𝑬𝒊 𝑴𝒊 

𝑸𝑩𝑬𝑷 𝑪𝑬
𝑷𝒊 𝑽𝑬𝒊

 или 𝑸𝑩𝑬𝑷 𝑪𝑬
𝑴𝒊

 , 

където: 
𝑽𝑬𝒊 – променливи разходи на единица продукция 
𝑷𝒊 – цена на единица продукция; 
𝑴𝒊 – маржинален доход на единица (печалба  променливи разходи); 
 𝑸𝑩𝑬𝑷 – критичен обем на продажбите. 
 
Предложеният модел за анализ дава възможност за управление на критичната 

точка и критичния обем на изделието посредством маневри по линия на променливи-
те разходи, постоянните разходи и цените. 

Пример: Бизнес организация има четири поделения с различно териториално 
разпределение и пазарен достъп до различни региони (Таблица 2.). Трябва да се избере 
поделение, в което  е най-целесъобразно да започне производство  на продукт „М” с  
оглед най-бързото влизане в режим на печалба. 

 
  Таб лица 2. 

Параметри на изделието 
Възможни варианти 

I II III IV 

1. Pi (лв.) единична цена 100 120 100 100 

2. VEi (лв.) променливи разходи на единица 
продукция 

80 70 75 80 

3. CE (лв.) условнопостоянни разходи 10000 10000 9500 9500 

4. 𝑄 (бр.) критичен обем 500 200 380 475 

Поделения на предприятието: A B C D 
 

Анализът на четирите варианта показва, че най-изгодно за предприятието е да за-
почне производството на изделие „М” в поделение „В”. 
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СА показва, че в условията на това поделение критичната точка настъпва при по-
нисък критичен обем – 200 бр. изделия. Ако прецизираме анализа между вариант I и 
II по метода на верижните замествания, получаваме следните резултати (Таблица 3):  

 
   Таблица 3 

Показатели Значения 

1. Критичен обем за поделение А, бр. 500 

2. Критичен обем за поделение В, бр. 200 

3. Разлика между критичните обеми, бр. -300 

4. Влияние на факторите:  

а) намаление на променливите разходи в поделение В спрямо 
поделение А 

-167 

б) влияние на постоянните разходи 0 

в) влияние на възможността единичната продажна цена да се 
увеличи в В спрямо А с 20 лв. (100-20) 

-133 

Комплексно влияние на факторите, бр. -300 бр. 

 
Резултатите от анализа насочват към търсене на възможности за намаление на 

постоянните разходи поне до величината на тези в третия и четвъртия вариант. Това 
би намалило критичния обем при втория вариант с още 10 бр. изделия:  

(9 500: 50)  (10 000: 50) = 190 бр.  200 бр. = 10 бр. 
 
Налага се изводът, че на регионалния пазар, където се продават изделията на 

поделение В, цената благоприятства най-много критичната точка. Явно е, че техноло-
гията в същото поделение позволява най-нисък размер на променливите разходи 
спрямо останалите три варианта. 

Предварителният анализ на продуктовата структура може да бъде реализиран и 
посредством графично решение на общата задача на линейното програмиране. 

 
Пример: Предприятие произвежда два вида изделия – X1 и X2. Изделията се про-

извеждат в три основни звена при норми за разход на машиновреме на материалните 
дълготрайни активи, както следва: 

 
    Таблица 4. 

Показатели 
Разход на машиночасове по 

изделия 

Разполагаем максимален фонд  
машиновреме според произв.. 

капацитет в машиночасове 
Цех изделие Х1 изделие Х2  
I 30 60 180 
II 50 40 200 
III 70 0 280 

 

Печалбата на единица изделие е съответно: 
а) за изделие Х1 – 9 хил. лв.; 
б) за изделие Х2 – 6 хил. лв. 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

387 

Чрез графичен метод за предварителен анализ да се установи оптималното коли-
чество от всяко едно изделие, което би осигурило максимална печалба за предприя-
тието при съществуващите ограничителни условия относно машиновремето за обра-
ботка по цехове. Да се установи оптималната асортиментна структура на продукция-
та, гарантираща максимална печалба за предприятието. 

 
1. Моделиране на целевата функция, ограничителните условия и координатите на 

правите, ограничаващи зоната на оптималните решения: 
 
  𝑹𝑳𝒆𝒗 𝟗𝒙𝟏  𝟔𝒙𝟐 𝑷𝒓𝒇 →  𝒎𝒂𝒙 

𝟑𝟎𝒙𝟏  𝟔𝟎𝒙𝟐  𝟏𝟖𝟎𝒍𝟏 𝟏𝟖𝟎/𝟑𝟎, 𝟏𝟖𝟎/𝟔𝟎 𝟔. 𝟑  

𝟓𝟎𝒙𝟏  𝟒𝟎𝒙𝟐  𝟐𝟎𝟎𝒍𝟏 𝟐𝟎𝟎/𝟓𝟎, 𝟐𝟎𝟎/𝟒𝟎 𝟒. 𝟔  

𝟕𝟎𝒙𝟏  𝟎𝒙𝟐 𝟐𝟖𝟎𝒍𝟏 𝟐𝟖𝟎/𝟕𝟎, 𝟎/𝟒𝟎 𝟒. 𝟎  

                                                     𝒙𝟏 𝟎 , 𝒙𝟐 𝟎. 
 

2. Анализ посредством графичен модел (Фиг. 1): 
 

 
 

Фигура 1. 
 
 

Изд. X2 

Изд. X1 
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1. Правата на целевата функция се транслира в посока към началото на коорди-
натната система. В т. Р правата Lev пресича за първи път зоната на оптималните 
решения. Спускат се перпендикуляри от т. Р към координатните оси. Координатите 
на т. Р са 3 и 1,5. Това показва, че за да се получи максимална печалба при съществу-
ващите ограничителни условия, предприятието трябва да произведе 3000 бр. от Х1 и 
1500 бр. от Х2. 

2. Оптималната асортиментна структура (STR), гарантираща максимална 
печалба (max Prf), е: 

 
 

   Таблица 5. 
 

Изделие Физически обем – Q Асортиментна структура – STR (%) 

X1 3000 77 
X2 1500 33 
Всичко 4500 100 

 
Бизнес организацията трябва да произведе 77% и 33% съответно X1 и X2 в рамки-

те на целия обем от 4500 бр. изделия при максимално възможна печалба от  
36 000 хил. лв. (9.3000 + 6.1500).  

Стопанският счетоводен анализ трябва да се разглежда в пространствен, ситуа-
ционен и в динамичен аспект, иманентно на характера на пазарно-конкурентните 
ситуации. Трябва да се търсят възможности за стиковане на видовете анализ по пра-
вилата на съвременната бизнесметрична наука [7] По-категорични и ясни трябва да 
са вижданията относно метода на СА. Методът на индукцията, дедукцията, анализа и 
синтеза би следвало да се интегрират с метода на икономическата интуиция и метода 
на хармонизация с динамиката на информационния капацитет на показателите и 
бизнес интикаторите от системата и подсистемите за интегрирано отчитане.  
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ХИБРИДЕН ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
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Prof. Eng. Radostin Dolchinkov, PhD 
Eng. Victor Atanasov 
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Abstract: Turbines with a vertical axis of rotation have a much greater variety of 
construction and operation. Developments of this type are known since the 30s of the last 
century / Darios, Savonis and others. authors / for whom there is information for making 
samples, but never entered the application. Their main disadvantage is their lower 
efficiency / about 25-30% / compared to propeller structures, which reach 40% efficiency 
and the low torque they can create. Their only advantages remain the simple construction 
and their independence from the wind direction.  
The authors present a new idea for a rotary turbine with a vertical axis of rotation. The 
principle of operation of this turbine is transferred from sailing by drawing a parallel 
between a rotor turbine and a yacht, or a group of yachts moving in a circle and connected 
in a common center, and instead of a skipper directing the sails at an active angle to the 
wind direction, a mechanism called a guide apparatus.  
The development includes the creation of a new type of planetary, two-stage belt reducer 
with four operating outputs. This type of reducer allows its incorporation into the 
supporting structure of the rotor and improves the overall design of the turbine and proven 
to have the highest operating efficiency of other transmissions. It does not require 
lubrication, no maintenance and has a large resource / life /, as it does not perform any 
power functions.  
The non-standard solution is used, namely the creation of a new electric machine to pursue the 
goals set from the beginning, namely low cost and high efficiency. The idea is to create a low-
speed, non-contact and without excitation windings and elements right current generator. 
 

Key words: Turbines with vertical axis of rotation, planetary two- stage belt reducer.  
 

 
Все повече потребители търсят задоволяване на енергийните си потребности чрез 

използване на ВЕИ не само по екологични подбуди, но и по финансови. Това са и 
част от мотивите в БСУ да се открие такава специалност, за да се подготвят кадри с 
нужната компетентност и умения за работа в този отрасъл на енергетиката.  

В рамките на учебната програма и извън програмните занимания се сформира ра-
ботна група от студенти, преподаватели и представители на бизнеса със задача, уста-
новяване на техническото ниво на пазара на ВЕИ и възможности за намиране на нови ре-
шения по-специално в областта на ветрогенераторите. Първото заключение бе, в 
отсъствието на такова производство на агрегати в сегмента на средна и малка мощност за 
задоволяване на индивидуалните потребности от енергия, а не за енергийния пазар. 
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След задълбочено проучване на съществуващите решения, работната група се 
спря на едно сравнително ново творение на френския изобретател Пиер Дайдон от 
2006 год., радиална вятърна турбина /с вертикална ос на ротация/.  

 

 
 

Фиг.1.  Вятърна турбина/с вертикална ос на ротация 
 

Достойнствата на тази турбина според автора са простата конструкция, безшум-
ната работа и високата ефективност, до 60% и достъпност до урбанизирана среда.  

При по-нататъшните проучвания се откриха няколко конструктивни разработки 
на автори от различни страни. Всички те, макар със своето различие, носеха едни и 
същи недостатъци, а именно изпълнението на схемата на турбината се реализира  с 
наличните на пазара машинни елементи и механизми, а получената турбина свързват 
с  различни генератори чрез увеличаваща предавка или обичаен демултипликатор за 
постигане на зададен оборотен режим на ел. машината. Всичко това води до увеличе-
ни вътрешни загуби.  

За авторите недостатъците се приеха като предизвикателството да  се реализират 
няколко иновативни теми и решения, а именно: 

- за изпълнението на функцията на направляващ апарат на работните крила, да се 
създаде нов тип планетарен, двустепенен ремъчен редуктор; 

- за да се осъществи принципа на свързване на генератора с турбината директ 
драйф (Д.Д., куплиране на генератора с турбината), да се създаде нов тип електричес-
ка машина, а именно ниско оборотен, безконтактен постоянно токов генератор.  

Друга особеност, отнасяща се за всички видове ВЕИ е непостоянството на рабо-
та, силно зависещи от метеорологичните или климатичните промени на времето, кое-
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то води до необходимостта от известно преоразмеряване на системите за компенса-
ция за времето на престой или ниско производство на енергия. И още нещо, известна 
реципрочност на условията на работа на два от видовете ВЕИ, а именно ветрогене-
раторите и фотоволтаичните системи. При хубаво време приоритетно работят фото-
волтаичните системи, а при лошо, ветрогенераторите, като са възможни и ситуации и 
двете да работят ефективно и много рядко да не работи нито едното. Тази особеност 
роди и идеята да се създаде хибриден ВЕИ, състоящ се от два основни модула. Това 
автоматично води до рязко повишаване на вероятността за почти непрекъснат добив 
на енергия, отпадайки и необходимостта от преоразмеряване От друга страна, при 
подходящо оразмеряване на работното  напрежение, те ще могат да се окомплектоват 
с обща акумулаторна група и електроника. Всичко това пък би довело да намаляване 
на инвестиционните тежести при изработката. 

На пазара съществуват много производители на турбини с хоризонтална ос на ро-
тация, пропелерен тип, с две или три лопатки. Повечето производители предлагат та-
кива турбини за ветрогенератори проектирани за средна и голяма мощност, със цел 
производство  на ел. енергия за енергийния пазар.  Има много малко производители 
на ветро-генератори за средна и малка мощност, а и вече е доказано, че за този диапа-
зон на мощности  ефективността им е много ниска или слаба. 

Турбините с вертикална ос на ротация са с много по-голямо разнообразие на кон-
струкция и действие. Известни са разработки от този тип още от 30.те години на ми-
налият век,  /Дариос, Савонис и др. автори/, за които има информация за изработка на 
образци, но никога не влезли в приложение. Основният им недостатък се оказва по-
ниската им ефективност /около 25-30 % / в сравнение с пропелерните конструкции, 
които достигат до 40% ефективност и ниският въртящ момент който могат да създа-
дат. Единствените им предимства остават простата конструкция и независимостта им 
от посоката на вятъра. Малкият въртящ момент и ниската ефективност навярно са 
причините да не влязат в по-масово приложение. 

 

 
 

Фиг. 2. Класификация на видовете вятърни турбини 
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В процеса на подготовка за работа, авторският колектив реши да разгледа  агре-
гата като съставен от две основни машини, а именно ветротурбината и електрически  
генератор, като и за двете машини се направят необходимите проучвания за същест-
вуващите вече нива на технически и конструктивни решения, наличие на производст-
во и приложение.  

 

За турбината:  Създаване на роторна турбина с вертикална ос на ротация. 
1/ Създаване на нов тип планетарен, двустепенен ремъчен редуктор с четири ра-

ботни изхода. Да се използват „ангренажни“ назъбени ремъци и подходящите ремъч-
ни шайби за постигане на необходимото предавателно число и посока на въртене. 
Всички елементи за неговото изграждане са предмет на редовно производство и на-
лични на пазара, което обуславя и ниската му цена. Този тип редуктор позволява 
вграждането му в носещата конструкция на ротора и подобрява общия дизайн на тур-
бината и доказано с най-висок КПД на работа от останалите трансмисии. Не изисква 
мазане, никаква поддръжка и има голям ресурс /живот/, тъй като не изпълнява никак-
ви силови функции. 

 

 
Фиг. 3. Кинематична схема 

 

 
Фиг. 4. Реална конструкция на двустъпален планетарен ремъчен редуктор 

в проекция в 3D със Siemens NX 
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2/ Изграждане на работните крила /платна/, пренасяйки принципите и конструк-
тивните решения при изграждане такелажа на ветроходните съдове, а именно лека 
носеща конструкция от реи и въжета, а платната от наистина мека и лека материя 
/примерно винил, устойчив на УВ лъчение и силни ветрове/. Като краен резултат се  
очаква да се получи изключително лека, здрава и неограничена в размерите кон-
струкция на ротора и неговите работни елементи. 

 
 

 

Фиг. 5. 3D модел/ на вятърната турбина 
 

За генератора: Създаване на нова електрическа машина с ниска себестойност  
високаефективностнаработасъздаване на ниско оборотен, безконтактен и без възбу-
дителни намотки и елементи  право токов генератор. 

В досегашните реализации, предшестващите автори използват логично съществу-
ващите на пазара електрически машини, правотокови или променливотокови генера-
тори. Всичките изброени машини обаче са оразмерени за определена мощност и ми-
нимални обороти на работа, което изисква потребността от трансмисии, състоящи се 
от редуктор променящ оста на въртене, от вертикална в хоризонтална посока, демул-
типликатор за увеличаване на оборотите и евентуално вариатор за постоянността им 
независимо от скоростта на вятъра. Всички тези елементи освен че оскъпяват изде-
лието, но и внасят загуби при работа. 

За реализирането е необходимо да  се потърси нестандартното решение, а именно 
създаване на нова електрическа машина, която да преследва поставените от начало 
цели, а именно ниска себестойност и висока ефективност на работа. Идея за това 
есъздаване на ниско оборотен, безконтактен и без възбудителни намотки и елементи  
право токов генератор.  
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Фиг.  6. Нискооборотен постояннотоков безконтактен генератор  
без възбудителна намотка 

 
Това освобождава от изискването за трансмисия между турбината и генератора. 

Освен това генератора не трябва да е с фиксирана номинална мощност, а с променли-
ва /адаптивна/ мощност, съобразно променящата се мощност на въздушния поток, 
при това в съответния широк диапазон. Решението може да се намери в подобието на 
простата динамо машина, с постоянни неодимови магнити вградени в ротора на ма-
шината, а котвата да е изградена като съставна конструкция от множество малки не-
зависими котви.  

 

 
 

Фиг. 7. Устройство и начин на работа 
 

Последователността и броя на включените съставни котви в работен режим ще се 
следи от специален контролер, отчитащ промените в силата на вятъра и големината 
на потребляваната енергия /товара на изхода на генератора/. 
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Проектирането на агрегата се извърши на CAD системата Solid Edge и Unigrafix. 
Конструирането и моделирането на вятърната турбина с помощта на Siеmens NX 11 
дава възможност за съставяне на пълна техническа документация в 2D и  възмож-
ността за онагледяване на елементите на турбината и генератора с помощта на твър-
доделното пространствено моделиране, симулации и тестване на готовото изделие, 
което води до отстраняване на конструктивни недостатъци и спестяване на средства, 
което дава възможност за добиване на реална представа при избора на правилните 
дизайн решения и компановка на изделието. 

Изработването на действащия модел се извършва в специализирана лаборатория 
на ЦИТН. 

 

 
 

Фиг. 8.  Ветрогенератор 
 

Фотоволтаична система. Слънчеви модули.  
Фотоволтаичният модул е система от слънчеви елементи, монтирани на общ 

панел и свързани последователно или паралелно, в зависимост от желаните стой-
ности на тока и напрежението при зададена мощност. Използваните материали за 
производството на фотоволтаични клетки-(Photovoltaic Cell, PV Cell) РVС:  

 
Монокристален силиций 
Цялата клетка представлява един монокристал от силиций, в който е образуван  

p-n преход. Монокристалите се произвеждат на основата на скъпи технологии, което 
определя високата цена на този тип клетки. Те обаче осигуряват относително висок 
коефициент на полезно действие – от порядъка на 14% за предлаганите на пазара фо-
товолтаици. Съществуват данни за експериментални фотоелементи от този тип, кои-
то в лабораторни условия постигат до 24% КПД. Част от монокристалните фотоеле-
менти се произвеждат от заготовки за микроелектронното производство, които показ-
ват твърде много дефекти, за да бъдат използвани за производството на чипове, но 
могат да работят добре като фотоволтаици. 
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Фиг. 9.  Фотоволтаичен модул изграден от монокристални силициеви клетки 

 
 Поликристален силиций 
Принципът им на работа не се отличава от описания за монокристалния силиций, 

но единичната фотоклетка вече не се изгражда от един монокристал. Това прави тази 
технология по-евтина, но и по-неефективна. Постигнатият КПД е от порядъка на 
12%. Както монокристалните, така и поликристалните фотоелементи се приемат за 
технически изделия с дълъг живот – повече от 20 години, като производителността 
им спада относително малко за този период – около 1% годишно. Една от основните 
характеристики на фотоволтаиците – плътността на инсталираната мощност, показва-
ща каква максимална мощност може да се получи от фотоволтаичен панел с площ  
1 m2 за фотоволтаиците с кристален силиций е около 120 Wp/m2. 

 
Фиг. 10. Фотоволтаичен модул изграден от поликристални силициеви клетки 

 
 Тънкослойни фотоелементи 
С този термин се означава по-скоро технология за производство на фотоелемен-

ти, отколкото тип фотоелементи. На основата на тази технология се произвеждат 
клетки от различни материали, които са отложени във вид на много тънък слой върху 
дадена подложка. За сравнение, при класическите силициеви елементи дебелината на 
фотоклетката е от порядъка на 0,2 mm или 200 микрометра, докато при тънкослой-
ните елементи дебелината на генериращия слой е само няколко микрометра. Дебели-
ната на слоя се определя от коефициента на поглъщане на светлината на даден мате-
риал. В случай, че слоят е много тънък светлината би преминала през него без да бъ-
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де погълната, а следователно и без да генерира електричество. Чрез използването на 
тънкослойната технология се намалява сериозно цената на фотоелементите. 

Въпреки, че се наблюдава тенденция към непрекъснато увеличаване на производ-
ството на тънкослойни фотоволтаици, понастоящем най-голям пазарен дял имат фо-
товолтаиците от монокристален и поликристален силиций. 

 
Фиг.11.  Тънкослоен модул 

 
 Аморфният силиций  
Той е основният представител на тънкослойните технологии. За него електрозна-

чимият спектър е в диапазона на видимата слънчева светлина. Основната му особе-
ност е, че преобразува светлината около 40 пъти по-ефикасно от монокристалния си-
лиций, което позволява използването на слоеве с дебелина до 1 mm, нанесени върху 
основа от стъкло, стомана или друг материал. Реализират се и РVС с основа от гъв-
кава пластмаса. Предимство на аморфния силиций е значително по-ниската цена на 
РVС, което определя както приложението му в масови устройства – калкулатори, гра-
дински осветители, така и в специализирани – например сензори. 

 

 HIT Cell (Heterojunction with Intrinsic Thin Layer) 
Съчетава съчетаване на предимствата на описаните разновидности са създадени 

РVС, при които от двете страни на пластинка от монокристален силиций тип N се на-
нася по един много тънък слой аморфен силиций. Легирането на последните е твърде 
слабо, поради което съпротивлението им е между това на собствен и легиран полу-
проводник. Тъй като единият слой е тип Р, а другият тип N, преходите между тях и 
монокристалния силиций са различни, което определя наименованието на клетката  . 
Типичната стойност на h е 17,8%. За по-нататъшно увеличаване на к.п.д. при запазва-
не на ниската цена има лабораторни разработки на двойни клетки (Tandem Cell, 
Stacked Cell) с два тънки фоточувствителни слоя – горен от аморфен силиций и долен 
от нанокристален силиций (Nanocrystaline Silicon, nc-Si), който «улавя” и инфрачер-
вените лъчи. 

 

 Смесен тип 
Сравнително голяма е стойността на h при тънкослойния кадмиев телурид 

(CdTe), технологията за чието нанасяне е проста и подходяща за серийно производст-
во. Такива РVС са използвани в действащи слънчеви електроцентрали в Германия и 
САЩ, както и в строящи се 100-мегаватови в Германия и Малайзия. 
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Тънкослоен материал е медно-индиевият двуселенид (CuInSe2) със съкращение 
CIS, който реално съдържа и малки количества елементи от I, III и V група и осигуря-
ва h = 13,5%. Независимо от сравнително високата му засега цена той е привлекате-
лен с възможността за производство на РVС с предварително зададени характеристи-
ки, необходими за конкретно приложение. Има и серийно производство на гъвкави 
клетки от този тип (Pliable SIC Solar Cell). За увеличаване на h до 19,5% е разработе-
на технологията CIGS, буквата G в чието съкращение отразява прибавянето на съеди-
нението CuGaSe2. Има вече и лабораторни разработки на гъвкави клетки от този тип 
с основа от полиамид и h = 14,1%. 

Едно от основните предимства на всички тънкослойни технологии е много по-
малкото количество на използваните полупроводникови материали (около 1%) в 

сравнение с обемните технологии. Например за площ от 1 2m  е необходим около 1g 
аморфен силиций. 

Прието е всички параметри на фотоволтаиците да се дават за точно определени 
условия, наречени стандартни: 

- Интензивностна светлината, с която се осветява фотоволтаика – 1000 W/m2, 
- Температура на фотоволтаиката – 25 °C, 
- Слънчев референтен спектър AM 1.5 
Сериозните изисквания за малко тегло на фотоволтаиците и добра механична 

здравина налагат използването най-често на рамка от анодиран Al и ограничава 
площта им малко над 1 м2. Издръжливостта към атмосферни въздействия също е важ-
на сред техническите решения, за което е покриване на панела с етиленвинилацетат-
на (EVA) смола или устойчив на ултравиолетовите лъчи полимер. 

 

 
 

Фиг. 12. Хибриден вариант на ВЕИ 
 

Оригиналност на тема  
1. Доразвивайки идеята на автора на този тип турбина, като се приложат и прин-

ципа на изграждане на работните крила /платна/ и пренасяйки принципите и кон-
структивните решения при изграждане такелажа на ветроходните съдове, а именно 
лека носеща конструкция от реи и въжета, а платната от наистина мека и лека мате-
рия /примерно винил, устойчив на УВ лъчение и силни ветрове/като краен резултат 
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се получава изключително лека, здрава и неограничена в размерите конструкция на 
ротора и неговите работни елементи. 

2. Проблема в генератора ще се реши  с подобието на простата динамо машина, с 
постоянни неодимови магнити вградени в ротора на машината, а котвата е изградена 
като съставна конструкция от множество малки независими котви. Достигането на 
номиналните напрежения още при 10-15 оборота в минута, ще се постигат чрез пра-
вилно избраният и достатъчно големият диаметър  на машината, за чието изграждане 
е необходима подходящата технология. Всички тези параметри и характеристика оп-
ределят иновативния и характер. 

• Аеродинамичният ефект на крилото. 
• Улавянето и на въздушния напор от крилото.  
• Висок коефициент на активната работна площ /над 90%/, отнесена към 

площта на  обхванатия въздушен поток от крилата. 
• Минимизиране на вътрешните загуби в следствие на новия тип генератор, 

който е без възбудителни намотки и отпадането на  трансмисията между 
турбината и генератора. 

• Високият въртящ момент в следствие на едновременната работа на всички 
крила. 
 

Заключение:  
Така окомплектования агрегат ветрогенератор вече достига високата си ефектив-

ност. Другите му достойнства са липсата на шум /характерните инфра звуци за про-
пелерните турбини/, никакви вибрации, не смущава прелетните птици и практически 
неограничени максимални обороти, не се влияе от турбулентност и пориви на въз-
душните течения. Очаква се продължителна работа и безаварийна експлоатация без 
необходимост от ремонт и поддръжка. 

Друга обещаваща полза от хибридността произтича от факта на различния срок 
на живот или експлоатация. Ако ветрогенератора е с практически не лимитиран жи-
вот, то при фотоволтаичната част не е така, но при настъпване на крайният им срок 
на експлоатация, е възможно по-безболезнено да бъдат етапно реновирани, без това 
да ощетява видимо енерго добива от хибридната система. 
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Abstract: The new paradigm Industry 4.0 identifies the leading technologies - emerging 
technologies, which are characterized by radical innovation, rapid growth and impact on 
other technologies. Their complexity and interconnectedness is accompanied by a 
significant increase in the risk factors of the comprehensive and in some respects 
spontaneous digitization, which is a cause for concern about the gap formed in the relation 
„man-digital environment“. Each risk has negative, and often unknown, undefined effects. 
In the report proposes a five-phase scheme for studying and deciding on risk. The need for 
new approaches and solutions for the formation of increased awareness, system of 
knowledge, skills and competencies in current and future generations to use the capabilities 
of Industry 4.0 for technological breakthroughs is emphasized.. 
 

Key words: Industry 4.0, Emerging Technologies, Risks. 
 
 

Увод. Концепцията „Индустрия 4.0“, наричана в книгата на Клаус Шваб „Чет-
върта индустриална революция“, [1] е нова парадигма, която предвижда цифровиза-
ция на всички активи и икономически агенти, включени в единната веригата на стой-
ността и тяхната интеграция в обща цифрова екосистема. Предпоставки за нейното 
изграждане са трансформирането на водещите технологии, които днес е прието да се 
наричат emerging technologies (нововъзникващи технологии) или disruptive technologies 
(подривни технологии). Те се характеризират с радикална новост, бърз растеж и въз-
действие върху останалите технологии. В бизнес теорията, подривна е технология, 
която формира нова пазарна ниша и верига на стойността, трансформира или прекъс-
ва съществуващите и измества утвърдени водещи на пазара фирми, продукти и обе-
динения. Терминът е дефиниран от Боуър и Кристенсен в [2] и се смята за една от 
най-влиятелните бизнес идеи от началото на 21-ви век. В американски източници те-
зи технологии се определят и като брилянтни технологии [3], които се използват и се 
развиват във времето и имат потенциал да повишат влиянието си върху процесите на 
производство на знания. 

Целта на доклада е накратко, заедно с технологиите на „Индустрия 4.0“, да се 
разгледат и възможните потенциални рискове, тяхната същност и управление, както 
и да се определят новите дисциплини за изучаване в образователната система. 

 
1. Четвъртата индустриална революция 
Четвъртата индустриална революция е тясно свързана със следващото поколение 

Интернет и трябва да гарантира, че огромният потенциал на изкуствения интелект, 
виртуалната реалност, връзката с физическия свят, машинното обучение, всеобхват-
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ните мрежи на хората и машините се използват изцяло за подобряване на качеството 
на живот и допринасят за изграждането на стабилни общества. 

В Германия за първи път се появява терминът „Индустрия 4.0“ (Industry 4.0) по 
време на изложението в Хановер през 2011 г. Преподавателите от Масачузетския 
технологичен институт (MIT) Ерик Бриньолфсон и Андрю Макафи използват терми-
на „втора машинна епоха“ в едноименната си книга, отпечатана през 2014 г. [3] 

Според Клаус Шваб [1], фундаменталните промени в икономическите системи и 
социалните структури исторически могат да бъдат обособени като следните епохи: 

- Аграрната революция – започва преди около 10 000 години и бележи прехода 
от номадството в търсенето на прехрана към уседнало земеделие. 

- Първата индустриална революция – 60-те години на XVIII до 40 години на 
XIX век. Характеризира се с изобретяването на парната машина и началото на меха-
ничното производство. 

- Втората индустриална революция – започва в края на XIX и началото на XX век. 
Характерно за нея е откриването на електричеството и появата на поточната линия. 
Производството става масово. 

- Третата индустриална революция („компютърната“, или „цифровата“) – 
началото е през 60-те години на XX век. Характеризира се с бързото развитие на по-
лупроводниковите технологии и компютърната техника – големите изчислителни 
машини (60-те години), персоналните компютри (70-те и 80-те години) и интернет 
(90-те години). 

- Четвъртата индустриална революция – започва в наши дни. Тя е етап в раз-
витието на обществото, характерен с бурното развитие и напредъка на цифровите 
технологии и тяхното масивно навлизане във всички сфери на живота. Основава се 
на интелигентни и свързани помежду си машини и системи. Появяват се: Интернет 
на нещата (Internet of Things, IoT), Интернет на събитията, Интернет на хората (соци-
алните мрежи – Facebook, Tweeter, LinkedIN и др.), Интернет на локацията (мобилни 
телефони, смартфони, таблети и др.). Създадат се такива мрежи, чрез които да се пре-
устроят икономическите и обществените процеси така, че да се изключи необходи-
мостта от участие на човека в част от действията и операциите. 

Интегрирането на физическия и виртуалния свят, както и на социални общности, 
коренно различава четвъртата индустриална революция от останалите. Създава се по-
тенциал за увеличение на приходите и подобряване качеството на живот. Очаква се 
животът на хората да се облекчава със създаване на интелигентна медицина, умни 
градове, умните домове, интелигентни околна среда и селско стопанство [8, 15, 16]. 

 

2. Emerging technologies и потенциални рискове 
В доклад на Световния икономически форум от септември 2015 г. са идентифи-

цирани 21 конкретни технологични промени, наричани също „повратни точки“, 
които очаквано биха формирали нашия бъдещ цифров и хиперсвързан свят. Иденти-
фицираните повратни точки са следните: Имплантируеми технологии, Нашето циф-
рово присъствие, Зрението като новия интерфейс, Компютърно присъствие навсякъ-
де, Суперкомпютър в джоба,  Съхранение за всички,  Интернет на нещата,  Свърза-
ният дом, Умните градове, Големи данни за решения, Автомобили без шофьор, Из-
куствен интелект и вземане на решения, Изкуствен интелект и административните 
професии, Роботика и услуги, Биткойн и блоковата верига, Икономиката на споделя-
нето, Правителствата и блоковите вериги, 3D печат и производство, 3D печат и чо-
вешкото здраве, 3D печат и потребителските продукти, Невротехнологии [1]. Без-
спорно, изкуственият интелект е „сърцето“ на emerging technologies, защото свър-
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заните с него научни пробиви формират направления, чието функциониране зависи в 
най-голяма степен от представянето на знанията и имитиране на способностите на 
човешките разсъждения.    

Цифровите технологии стават все по-сложни и интегрирани и като такива те пре-
дизвикват значителни трансформации в обществото и икономиката. Някои от очаква-
ните положителни въздействия от тази промяна са: 

- Възможности за обработка на големи обеми от данни, изпълнение на сложни 
алгоритми върху данните, създаване на модели и предвиждане на събития и явления, 
значително по-рационални и обективни решения, основаващи се на голям обем фак-
тология и знания, а не на субективни усещания и възприятия. 

- В полза за гражданите – възможност за по-добро здравеопазване, по-безопасни 
коли, персонализирани, по-евтини и по-трайни продукти. Улеснява се достъпа до ин-
формация и обучение, работните места стават по-безопасни. 

- В полза на бизнеса – перспективи за нови продукти и услуги, зелена и „кръгова“ 
икономика, машиностроене, селско стопанство, здравеопазване, мода, туризъм. Въз-
можности за оптимизиране на веригите за доставка, поддръжката на машини, увели-
чаване на производството, подобряване на качеството и обслужването на клиенти, 
разкриване на нови работни места и иновативни професии. 

- Нови възможности за администриране и значително намаляване на бюрокра-
цията. 

- Енергийна независимост, спестяване на енергия, значителен напредък в много 
области и производства.  

За съжаление, трябва да отчитаме и отрицателните въздействия на тази про-
мяна, като например: загуба на работни места в традиционни професии; киберпрес-
тъпност и хакерски атаки; алгоритмични грешки и неразбираемост; необходимост от 
нови концепции за отговорност, отчетност и управление; повишаване на неравенст-
вото между хората. За субектите на пазара на труда организацията на задачата за 
адаптиране към цифровата среда се усложнява от развиващия се процес на автомати-
зиране на неквалифицираните и нискоквалифицираните работни места, чрез роботи и 
алгоритми, които обработват големи количества данни. Технологиите, които ускоря-
ват и разширяват обработката на информацията могат и да съкратят драстично работ-
ните места. Социалните мрежи отварят вратите и минимизират преградите в свързва-
нето и общуването, но пораждат и нови форми на социално безпокойство. Цифрови-
зацията улеснява разплащанията и търговията, но и стимулира нови видове измами [10]. 

Изучаването на риска, управлението на риска или, както често се пише, риск 
мениджмънта е в предмета на различни науки, в конструкциите на много теории, в 
огромното разнообразие от методи, модели, алгоритми, програми, устройства и 
системи на техниката, технологиите и човека. 

Рискът е събитие или група родствени случайни събития, нанасящи ущърб на 
обект, притежаващ дадения риск. Под обект се разбира материален обект или иму-
ществен интерес или някакво свойство на обект, а ущърб (щета) е влошаване или за-
губа на свойство на обекта. Рискът като събитие или като съвкупност от събития при-
тежава множество от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка от която има 
своя вероятност и размер на щетата. Рискът може да се приеме още и като опасност 
от нещо несигурно, като отрицание на увереността. Несигурността са съмненията, 
които има един човек по отношение на възможността да предвижда кои от всички 
възможни изходи ще се сбъднат. Несигурността е личното усещане за риска. Управ-
ление на риска представлява координирани дейности за ръководене и насочване на 
дадена организация по отношение на риска. (ISO/IEC Guide 73). Система за управ-
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ление е рамка от политики, процедури, указания и свързаните с тях ресурси за пос-
тигане на целите на организацията [12]. 

Идентифицираните до момента основни рискови фактори, които потенциално за-
сягат отделните нововъзникващи технологии са анализирани в [14]. Формулирани 
са осем категории рискови фактори: 

1. Поверителност и защита на данните – фактор, който включва рискове от 
злоупотреба с поверителност, потенциален надзор, наблюдение, on-line тормоз, 
преследване, наблюдение, събиране, защита и сигурност на лични данни, хакерство, 
заплаха за сигурност, престъпност, повишена уязвимост към кибер-атаки, кибер-
риск, възможност за краткосрочна злоупотреба с доверие и кражба на самоличност. 
Правото на личен живот и на неприкосновеност на личните данни са под заплаха, 
например при използване на технологии за разпознаване на лица, за проследяване он-
лайн или за изготвяне на профили на отделни хора. Приложения, които са в пряк 
контакт или са интегрирани в човешкото тяло, могат да представляват заплаха, ако са 
лошо направени или попаднат под чужд контрол. Липсата на регулации може да 
доведе до нежелан контрол. 

2. Промяна на работни места/промяна в пазара на труда – фактор, който 
включва рискове от загуба на работни места, намалена устойчивост след загуба на 
работа (поради по-малко спестявания), повече труд, основан на договор/задача (в 
сравнение с обикновено по-стабилната дългосрочна заетост), глобална и регионална 
верига за доставки и логистика: по-ниско търсене, което води до загуба на работни 
места, автоматизация на работата, непрекъсната заетост в сферата на услугите (24-
часови услуги). 

3. Рискове свързани с психично разсейване/нарушения във вниманието –
включват психично разсейване, причиняващо злополуки, травми от негативни пре-
живявания, повишена зависимост и бягство от реалността, повишено разсейване (де-
фицит на внимание), пристрастяване. 

4. Манипулация и ехо камера – потенциално рисковете могат да са предизвика-
ни от разпространяване на неточна информация (необходимост от управление на ре-
путацията), ехо камери, липса на прозрачност, при която потребителите не са запоз-
нати с информационните алгоритми (за новини/информация), по-висока сложност и 
загуба на контрол, манипулации с доверие, нечестни алгоритми, неразбиране. Техно-
логиите могат да застрашат и демокрацията чрез създаването на ехо камери онлайн, в 
които човек вижда само съдържание, което харесва, без допир до други мнения и 
плурализъм. Създаването на реалистични фалшиви видеоклипове става все по-лесно, 
което излага хората на риск да загубят пари, да бъдат набедени за неща, които не са 
направили, или да бъдат подведени. Това може да доведе до поляризация на общест-
вото, както и да спомогне за манипулирането на избори и други събития. 

5. Фрагментация – възможно е да се прояви поради стимулиране на групово 
мислене в рамките на групи по интереси и повишена поляризация, неравенство, ло-
биране, правно регламентирани структури за управление, битки за алгоритми, нали-
чие и толериране на ограничени и ограничителни за достъп среди, региони или стра-
ни. Натрупването на голямо количество информация в ограничен брой компании ги 
прави по-силни и на практика елиминира множество конкуренти. В някой случаи ав-
томатизираните системи: при отпускане на кредити, при разглеждане на кандидатури 
за работа, при лечение, при правни въпроси могат да доведат до засилване и утвърж-
даване на социални разделения.  

6. Отговорност и отчетност – рисков фактор, който се основава на неформал-
на, формална, регламентирана или нерегламентирана собственост върху алгоритмите 
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и техните приложения, отговорността, доверителните права, основанията и обоснова-
ност на законността или промените в законодателството, финансовото оповестяване, 
риска, намалената възможност за оценка на потенциално сивата икономика. Важно 
предизвикателство е определянето чия е отговорността за щети. Ако една автономна 
кола претърпи произшествие, кой ще покрие щетите – собственикът, производителят 
или разработчикът на приложението? Ако производителят е напълно освободен от 
отговорност, той може да няма стимул да предостави добър продукт или услуга и 
това би могло да намали доверието в технологията. Обратно, твърде стриктните 
регулации може да задушат тласъка към иновации. 

7. Екология, екосистема и етика – фактори, които имат всестранно влияние и 
провокират рискове, свързани с нарастване обемите и необходимостта за утилизация 
на отпадъците, допълнителна тежест върху околната среда, въздействието на 3D 
печат технологиите за „печатани храни“ върху икономиката и екологията на селското 
стопанство, манипулиращи фактори за здравето, екзистенциална заплаха за човечест-
вото, отваряне на възможности за „отпечатване“ на обекти с високи нива на потен-
циална злоупотреба (например оръжия), качество на марките и продуктите, значител-
ни нарушения в контрола на производството, потребителските разпоредби, търгов-
ските бариери, патенти, данъци и други правителствени ограничения, борба за адап-
тиране, етични дебати, произтичащи от „печатане“ на органи, отделни части или це-
ли тела и контрол върху тяхното производство, отговорност за гаранциите на качест-
вото, неконтролирано или нерегулирано производство на части от човешкото тялото, 
медицинско оборудване или храна, производството на анизотропни части, които мо-
гат да ограничат функционалността, опасност от срив (пълно изчерпване) на енер-
гийната система. 

 
Фигура 1. Технологии, изложени на най-голям брой рискове. 
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8. Промяна в структурата на приходи/разходи и собствеността на активи-
те – фактори засягащи цялата икономическа и социална система и преразпредели-
телните механизми, свързани с проява на риск от не конкурентно и не пазарно пре-
възходство от отношение на интелектуална собственост като източник на стойност в 
производството, по-малко инвестиционен капитал в системата, намаляване на прихо-
дите от трафик нарушения и възстановяване на застраховка и пътна помощ („плащай-
те повече за шофиране сами“), изменения в структурата на собственост върху МПС, 
лобиране срещу автоматизацията и др. 

Изложените на най-голям брой рискове (фигура 1) са технологиите на „Изкуст-
вен интелект и вземане на решения“, „Големи данни и решения“, „Икономика на 
споделянето“, „3D печат и производство, потребителски продукти и здравеопазва-
не“„ „Нашето цифрово присъствие“ и „Автономни автомобили“ [4].  

Безспорно изкуственият интелект, блокчейн технологията, интернет на нещата, 
3D принтирането и редица други технологии оказват значително влияние в съвремен-
ния човешки живот и до голяма степен ще определят бъдещето. 

 

3. Пет фази при изучаване и вземане на решение за риска 
Ключовите технологии, които са движещи сили на Четвъртата индустриална ре-

волюция са многобройни. Те обаче имат обща доминираща характеристика – използ-
ват цифровата и всепроникващата мощ на информационните и комуникационните 
технологии. Нарастващата сложност и взаимозависимост на технологиите се придру-
жава от значително увеличаване на рисковите фактори, съчетани с не винаги адекват-
ни средства за осигуряване на информационна сигурност. 

Всеки риск има негативни, а често и неизвестни, недефинирани предварително 
въздействия. Това изисква изучаване и вземане на решение за мониторинг, контрол и 
оценка на риска в условията на мултикритериално взимане на решения (MCDM), с 
акцент върху модели с размита логика, алгоритми и приложения. За тази цел може да 
се предложи следната схема от пет фази: 

Фаза 1: идентификация на риска; 
Фаза 2: количествена и качествена оценка на риска и неговите характеристики; 
Фаза 3: избор на инструмент и/или инструменти за въздействие върху риска 

(стандарти, норми, правила, модели, методи, алгоритми);  
Фаза 4: риск мениджмънт, непосредствено въздействие върху средата или обекта 

с избрания инструментариум;  
Фаза 5: мониторинг, контрол и оценка на риск мениджмънта, което може да е 

достатъчно основание за връщане отново в предходни фази.    
Възможни са и други комбинации от рискове за проучването, с акцент върху раз-

лични фактори като: психологически, политически, социално-икономически, демо-
графски, технологични аспекти. 

Целта на всеки риск мениджмънт е създаване, защита и нарастване на богатство-
то и ценностите чрез управление на факторите на неопределеност, които могат да 
влияят както отрицателно, така и положително върху достигането на целите на пред-
приятието.  

Стандартите за управление на риска са основата за мениджърите и за практикува-
щите, и те се прилагат и интегрират във вътрешните документи и стратегии в пред-
приятията. В различни страни стандартите се приемат или по начина, по който меж-
дународната организация по стандартизация ги е формулирала, или те са модифици-
рани в съответствие с националното законодателство, правила и практика. 
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Стандартът за управление на риска на Федерацията от Европейските асоциации 
за управление на риска (FERMA) представя общото разбиране за управлението на 
риска като процес. В САЩ Националният институт за стандарти и технологии към 
Министерството на търговията на САЩ (NIST) изготвя стандартите в област на уп-
равление на риска за конкретни цели. Например NIST SP 800-37 представя рамка за 
управление на информационни системи и организации. Общите и различни стъпки, 
препоръчани в тези стандарти, могат да бъдат проследени на фиг. 2 [5]. 

 
Фигура 2. Стъпки, препоръчани в стандартите FERMA и NIST. 

 
Времето и технологиите притискат и по думите на Клаус Шваб три са най-

важните и неотложни стъпки, които чакат адекватни подходи и решения:  
- първо: повишаване на осведомеността и насърчаване на познанията във всички 

обществени групи;  
- второ: създаване на позитивни, общоприети и всеобхватни послания относно 

възможностите за възползване от четвъртата индустриална революция от сегашните 
и следващите поколения; 

- трето, на база на повишената информираност и споделени послания стартира-
не на процес по преструктуриране на икономическите, социалните и политическите 
системи, за да могат те да се възползват пълноценно от отворените възможности на 
технологичния пробив. 

   
4. Бъдещи стъпки 
Нововъзникващите технологии непрестанно се развиват и поставят нови пробле-

ми и изисквания пред средното и висшето образование.  
Колектив от преподаватели на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ на-

писа два учебника за средното училище [17, 18]. Предстоящо е издаване на още два 
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учебника от поредицата „Изкуствен интелект“. Кратка оценка и анализ на учебното 
съдържание на тези учебници е дадена в [11]. 

Изискването за съвременност и отговорностите пред образователната система 
налагат в учебните планове на бакалавърските и магистърски програми в зависимост 
от професионалното направление и специалността, задължително да се включват 
две дисциплини:  

- поне една дисциплина според технологиите на Industry 4.0 като: Изкуствен 
интелект,  Интернет на нещата, Умни градове, Big Data, Роботика, Блоковата верига, 
3D печат, производство и човешкото здраве и др. [6, 7]. 

- дисциплина „Риск мениджмънт” – инструментариум за анулиране на риска 
или намаляване на неговото въздействие. 

Тези две дисциплини предполагат самостоятелни задължителни творчески дей-
ности: дебатиране, курсови работи, решаване на реални задачи и участия в научни 
изследвания. 

В книгата „Индустриите на бъдещето“ Алек Рос [13] обобщава основните 
рисове и опасности: силите, които „отприщват безпрецедентния напредък“ в начина 
на живот и натрупването на богатство имат и възможността да допускат кражба на 
личността или намеса в личното жизнено пространство. Технологиите, които ускоря-
ват и разширяват обработката на информацията могат и да съкратят драстично работ-
ните места. Социалните мрежи отварят вратите и минимизират преградите в свързва-
нето и общуването, но пораждат и нови форми на социално безпокойство. 

Задачата за управлението на рисковете предполага ангажиране на различни ре-
сурси и преди всичко на знания, опит и съгласувани на различни нива приоритетни 
нови изследвания и разработки, подчинени на проблема за адаптацията в релацията 
„човек – цифрова среда“. Формиращият се нарастващ разрив в тази релация предпо-
лага активни действия, поради настъпващите с висока скорост промени в сегашния 
хиперсвързан, по-сложен и по-фрагментиран от всякога свят. Но всички промени 
трябва да са подчинени на политика и инвестиции за надежден изкуствен интелект 
[19] и да са базирани на етичен и ориентиран към човека подход [20].  

Бъдещите усилия ще бъдат насочени към изследване на нови технологии и 
рискове, изграждане на практически модели за анализ на риска, методи и алгоритми 
и търсене на инструменти за проектиране на конвенционална хармония „изкуствен 
интелект – естествен интелект”. 
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Морският туризъм добива все по-голяма популярност и като се има в предвид 

нарасналия интерес на туристите към атрактивни развлечения, трябва да се търсят 
решения подходящи за кръговата икономика. 

 

Той има някои особености: при него има съчетание на две съставки: възстановя-
ване и развлечение. Акцентът върху всяка от тях зависи от маркетинговата концеп-
ция на туристическите центрове:  

‐ за млади хора – повече спорт, двигателни активности и развлечения; 
‐ за туристи от „третата възраст” – възстановяващи, уединени, тихи забавления.  
 
Основни дейности   
В доклада са разгледани особеностите на туристическите пътувания с морски 

транспорт. 
Пътническите пътувания с кораб предоставят транспортна услуга на различно 

ниво и са пряко свързани с потребностите на туристите за развлечения, атракции и 
релакс. 

Представени са видовете туристически пътувания с морски транспорт и пробле-
мите свързани с екологичните промени от използването на традиционните източни-
ците на енергия. 

Прилагането на възобновяеми енергийни източници за задвижването на малки 
плавателни съдове при каботажните превози в дългосрочен план има принос в бор-
бата със замърсяването на околната среда и съдейства за изпълнение на исканията на 
Международната морска организация за намаляване на вредните емисии. Като прави-
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ло, каботажът се осъществява от каботажен флот – съдове, предназначени за плаване 
в ограничен район, обикновено на неголеми разстояния от брега и пристанищата. 

Основните ползи за околната среда от използването на електрически двигатели са:  
‐ нулеви замърсяващи емисии;  
‐ нулеви емисии на парникови газове;  
‐ ниско ниво на шум.  
В практиката се предлагат различни модификации морски превози. 
Електрическата лодка, независимо от вида й, позволява близост с и откриване на 

природата, допринасяйки изцяло за чистата околна среда, без шум в духа на уваже-
нието към красотите на природата. 

Ако електрическите автомобили са достатъчно известни (като леките електричес-
ки автомобили, тези с професионално предназначение, обществен транспорт и от ти-
па на електрическите микробуси), електрическите лодки са по-малко промотирани, 
въпреки, че в много страни от ЕС и в САЩ те работят. Например, във Франция, по-
настоящем има стотици електрически лодки, които плават или като лодки за развле-
чение, или за превоз на пътници.  

Нека да се разгледат различни морски превози с електрическо задвижване. 
 
Екологична електрическа лодка 
Екологичната лодка с електрическо задвижване е снабдена със слънчеви панели и 

микро хидро генератор, изработена от INCDIE ICPE. 
 

 
 

Фиг. 1. Екологичната лодка с електрическо задвижване 
 

Характеристики: 
-  Строителен тип: КАТАМАРАН, направен от стабилно фибростъкло с епоксид-

на смола;  
-  Капацитет на превозване – 4-5 души (макс. 400 кг); 
-  Максимална мощност 2 kW;  
-  Дължина 6 м, ширина 2,2 м, височина на поплавъците 0,6 м, собствено тегло 

600 кг;  
-  Захранващо напрежение от слънчеви панели 24 V непрекъснат ток, максимал-

на мощност 3 x 200 W;  
-  Захранващо напрежение от хидро система 48 V непрекъснат ток, максимална 

мощност 200 W, изчислени за скорост на воден дебит 1,6 м/сек.  
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Електрическа лодка 
 

 
 

Фиг. 2. Електрическа лодка за разходка 
 

Характеристики:  
 Употреба: за развлекателни разходки;  
 Конструкция от полиетилен;  
 Тегло: 190 кг;  
 Полезен товар: 375 кг;  
 Капацитет: 5 души ; 
 Круизна скорост: 7 км/ч;  
 Размери: 4 м x 1,8 м;  
 Цена: 6000 евро;  
 Система за електрическо задействане: мотор 0,5 kW, 24 V;  
 Източник на енергия: 4 батерии, капацитет 180 Ah, общо тегло 120 кг.  
 
Лодка с кабина за разходки 

 

 
 

Фиг. 3. Лодка с кабина за разходки 
 

Характеристики: 
 Оборудване с мотори за непрекъснат ток или променлив ток;  
 Тегло: 585 кг; 
 Полезен товар: 375 кг;  
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 Капацитет: 5 души;  
 Круизна скорост: 6 км/ч;  
 Размери: 4,48 м x 2,1 м;  
 Цена: 13.500 евро; 
 Система за електрическо задействане;  
 Мотор за непрекъснат ток деривация 4 kW, 48 V;  
 Източник на захранване: 4 - 10 батерии, капацитет 140 Ah,; 
 
Електрическа лодка модел Cap 400 E 

 

 

Фиг. 4. Електрическа лодка модел Cap 400 E 
 

Характеристики:  
 Вид: лодка за разходки;  
 Конструкция от полиетилен;  
 Тегло: 350 кг; 
 Полезен товар: 450 кг;  
 Капацитет: 6 души;  
 Круизна скорост: 6 км/ч;  
 Размери: 4 м x 1,9 м;  
 Цена: 5.600 евро;  
 Гаранция: 1 година;  
 Система за електрическо задвижване: мотор за непрекъснат ток с постоянни 

магнити;   
 Източник на захранване: 4 батерии, Капацитет 180 Ah, общо тегло 120 кг.   
 
Особености: 
Вятърните турбини тежат около 5-15 кг и трябва да бъдат монтирани на добра и 

здрава скоба, която не добавя стабилност и поради допълнително съпротивление 
влияе върху производителността на ветроходната яхта. За разлика от слънчевите па-
нели, вятърната турбина може да генерира енергия през цялото денонощие. 

Един от недостатъците на вятърната турбина е шумът, генериран от лопатките, 
особено при силен вятър. Всеки генератор има вградена спирачка или изключване на 
витлото при бурен вятър. 

Има и по-безопасни вятърни генератори, това са вертикални турбини, но тяхната 
производителност обикновено е значително по-малка от генераторите с лопатки.  



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

415 

 
Фиг. 5. Супер яхта „Аquа” 

 
Супер яхта  „Аquа” ce зaxpaнвa изцялo oт тeчeн вoдopoд и тexнoлoгия зa гopивни 

ĸлeтĸи – ĸoeтo пo cъщecтвo oзнaчaвa, чe вoдaтa щe бъдe eдинcтвeнaтa й eмиcия. 
 

 
СЛЪНЧЕВ КАТАМАРАН ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ 

 

 
Фиг. 6. Слънчев катамаран 

 
СЛЪНЧЕВА ЯХТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ 

 

 
Фиг. 7. Слънчева яхта 
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Средно за неголяма яхта до 10-12 метра се изискват 150-200 А при щателен 
контрол на „излишните” потребители. 

Всяка яхта трябва да има списък с консуматори, за да е ясно кой от тях харчи 
най-много енергия, например даже супер икономичната LED лампа консумира  
0.25А х 10 часа = 2.5 А/нощ. 

Основни консуматори на енергия са хладилника, автопилота, картографа, освет-
лението и работещи светлини, затова добрата изолация на хладилника и икономич-
ния автопилот имат не по-малко значение при изключени картограф и лед лампа в 
каютата. 

 
Хибриден катамаран 
 

 
 

Фиг. 8. Хибриден катамаран 
 

За разработка на хибриден катамаран се заговори в морските среди на Бургас 
преди няколко години. Основната идея е подчинена на екологията.  

При проектиране, а впоследствие и  при изработката са отчетени особеностите на 
крайбрежието, климатичните условия, нуждите от подобен вид транспорт и съвре-
менното състояние на ВЕИ-тата. 

 

 
 

Фиг. 9. Слънчеви панели монтирани на катамарана 
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Като алтернативен източник на енергия на покрива на катамарана са монтирани 
слънчеви панели с мощност, която до голяма степен ограничава разряда на акумула-
торите при задвижване от електродвигателите. 

 

 
 

Фиг. 10. Двигател с вътрешно горене на катамарана 
 

Предвидени са и двигатели с вътрешно горене съобразени с актуалните екологич-
ни изисквания. Те се ползват в открито море и тогава, когато зарядът на акумулато-
рите спадне под определена стойност. С други думи те до зареждат батериите в слу-
чай на нужда и подготвят кораба за заставане в пристанище на електро ход. 

При потегляне и излизане от пристанището на домуване, корабът се задвижва от 
електрически двигатели. Двигателите са асинхронни и се управляват от инвертори. 
Тяговата акумулаторна батерия през съответната контролна апаратура е свързана към 
постояннотоковата шина на инверторите. Мощността на електрическите двигатели е 
такава, че да осигури крейсерска скорост от 7 възела в продължение на часове. 

 

                                
 

Фиг. 11. Задвижване на катамарана – Асинхронни двигатели,  
инвертори и тягова акумулаторна батерия. 
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За осъществяване на контрол на цялостния процес се използват висококачествени 
контролери които получават информация от редица сензори в отделните възли на 
електрическата мрежа. Контролерите са в състояние да вземат решения за оптимално 
управление на енергийния процес и разпределение на товарите. 

 

                                            
 

Фиг. 12. Хибриден катамаран-управление 
 

Изводи: 
 

Като става дума за морския транспорт, необходимо е да се изработят нови моде-
ли за задвижване на плавателните съдове. Горивните клетки, хибридните двигатели, 
възобновяемата енергия, са решения, които отговарят на предизвикателствата на ус-
тойчивото развитие, на нуждите и очакванията на обществото и законодателните 
промени. Този начин на задвижване е алтернатива за пътниците, които използват 
плавателни съдове за развлечение. В момента обаче, този пазар продължава да бъде 
ограничен до вътрешното корабоплаване. 
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ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ФОРУМ ИЛИ ПУБЛИКАЦИЯ В НАУЧНО ИЗДАНИЕ 
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ELECTRONIC PAYMENTS FOR PARTICIPATION IN A 

CONFERENCE, FORUM OR PUBLICATION IN A SCIENTIFIC 
PUBLICATION 

 

Assoc. Prof. Dimitar Minchev 
Burgas Free University 

 
Резюме: Настоящият доклад представя платформа за извършване на сигурни елек-
тронни плащания по Интернет за участието в конференция, форум или публикация 
в научно издание на Бургаски свободен университет, използвайки платежната 
система на Банковата организация за разплащания с използване на карти наричана 
за краткост БОРИКА. 

Ключови думи: БОРИКА, Интернет, е-commerce, 3-D secure/SPA, Visa, MasterCard, 
JCB, MPI, ASC, платежен сървър, gateway, търговец 
 
Abstract: This report presents a platform for making secure electronic payments on the 
Internet for participation in a conference, forum or publication in a scientific publication of 
Burgas Free University, using the payment system of the Bank Organization for payments 
using cards called BORICA for short. 

Keywords: BORIKA, Internet, е-commerce, 3-D secure/SPA, Visa, MasterCard, JCB, MPI, 
ASC, payment server, gateway, merchand. 
 
 

Въведение 
Бургаският свободен университет приема и обработва сигурни електронни пла-

щания посредством Интернет платформите Електронни услуги и Електронен прием 
[1] и [2], използвайки платежната система на Банковата организация за разплащания 
с използване на карти наричана за краткост БОРИКА [3], [4], [5] и [6]. 

БОРИКА предоставя на интернет търговците система за сигурни плащания през 
интернет чрез схемите Verified by Visa за карти VISA и MasterCard SecureCode за 
карти MasterCard. При тези плащания, освен стандартния процес на авторизация на 
плащането, се добавя и възможността за допълнителна автентикация на картодържа-
теля чрез въвеждането на парола. По този начин на картодържателите се предоставя 
по-голям контрол при използването на картите им в интернет, намалява възможност-
та за неавторизирано използване и се увеличава сигурността на потребителите при 
онлайн пазаруване. 

През месец октомври 2020 г. БОРИКА въвежда протокол EMV 3DS за приемане 
и обработка сигурни електронни плащания чрез Интернет [7] и [8].  
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Обмен на съобщения 
Обменът на съобщения между сайта на търговеца (БСУ) и акцептиращия и пла-

тежен сървър на БОРИКА става посредством браузъра на картодържателя с помощта 
на метода HTTP POST. На Фиг.1 е показана схемата на изпращане на съобщение от 
сървъра на търговеца към сървъра на БОРИКА. 
 

 
Фиг. 1. Схема на предаването на съобщение чрез HTTP POST 

 
Според спецификацията от 2014 г. предаването на данни от търговеца – БСУ към 

БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ става посредством съобщение от структурирани данни, 
наричано BOReq. Данни от акцептиращия и платежен сървър на БОРИКА – БАНК-
СЕРВИЗ се получават в съобщение от структурирани данни с име BOResp. 

Според спецификацията от 2020 г. В интерфейса към NETCETERA се предава 
само един параметър еBorica, който съдържа структурирано поле. В интерфейса към 
APGW предаването на данни от търговеца към БОРИКА става посредством HTML 
FORMS полета с помощта на HTTP POST. Форматът и имената на параметрите са 
подробно описани в [7] и [8]. Когато картодържателят заяви плащане в сайта на тър-
говеца, той бива препратен към сайта на БОРИКА посредством HTTP POST. Браузъ-
рът на картодържателя установява SSL връзка със сайта на БОРИКА посредством 
сървърния сертификат на БОРИКА, предава изготвените от търговеца параметри и 
инициира началото на диалог за автентикация и авторизация на плащане с картодър-
жателя. 

Интернет адресите, на които се препращат заявките за тестова и реална среда са 
както следва: https://3dsgate-dev.borica.bg и https://3dsgate.borica.bg. На тези адреси се 
обработват заявките за всички типове трансакции. При комуникация с картодържате-
ля, на сайта на търговеца не се въвеждат данни за картата. 
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Заявка от търговец към БОРИКА 
В таблицата по-долу са представени само задължителните полета според новата 

спецификация, които се предават в заявката от търговеца към БОРИКА посредством 
HTTP POST. 

 
Поле Описание Размер Съдържание 

TRTYPE Тип на 
трансакцията 

1-2 
Възможни стойности 1, 12, 21, 22, 24, 
90 

AMOUNT Сума 1-12 
Обща стойност на поръчката по 
стандарт ISO_4217 с десетичен раз-
делител точка (напр. 12.00) 

CURRENCY Валута 03 
Валута на поръчката: три буквен код 
на валута по стандарт ISO 4217 

ORDER Поръчка 6 

Номер на поръчката за  търговеца. 
Съдържа 6 цифри, дясно изравнено и 
допълнено с водещи нули. Трябва да 
бъде уникален за терминала в рамки-
те на деня  (напр. „000123“). 

DESC Описание 1-50 Описание на поръчката 

MERCH_URL 
URL на 
търговеца 

1-250 URL на web сайта на търговеца 

TERMINAL 
Идентифика-
тор на 
терминала 

8 Terminal ID  

TIMESTAMP  Дата/час 14 

Време на трансакцията по UTC/GMT: 
YYYYMMDDHHMMSS. Разлика между 
времената на сървърите не трябва да 
надвишава 1 час. В противен случай 
трансакцията се отхвърля.  

NONCE   1-64 
Съдържа от 8 до 32 непредсказуеми 
случайни байтове в шестнадесетичен 
формат. 

P_SIGN  1-256 
Код за автентициране на съобщение-
то от търговеца в шестнадесетичен 
формат. 

AD.CUST_B
OR_ORDER_
ID 

Идентифика-
тор на поръчка  

ORDER + 16 символа. Полето не 
трябва да съдържа символ “;”. 

ADDENDUM  Допълнение  

Служебно поле със стойност “AD, 
TD”. Подава се задължително, ако 
присъства поле AD.CUST_BOR_ 
ORDER_ID. 

 
Работещ пример на езика PHP (изисква се версия 5.6 и/или по-нова) за изпращане 

на заявка от търговец към БОРИКА е свободно достъпен в Интернет на адрес: 
https://gist.github.com/dimitarminchev/08d8ab833fa481a8cc5c1e365a16c05e  
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Отговор от БОРИКА към търговеца 
В таблицата по-долу са представени всички полета според новата спецификация, 

които се предават в отговор от БОРИКА към търговеца. 
 
Поле Описание Размер Код M/O/C Съдържание 

TERMINAL Терминал 8 21 O Ехо от заявката 

TRTYPE  
Тип на 
трансакция 

1-2 22 O Ехо от заявката 

ORDER  Поръчка  6 27 O Ехо от заявката 
AMOUNT   Сума 12 25 O Сума на поръчката  
CURRENCY  Валута 3 26 М Ехо от заявката 

ACTION   Действие 1 1 М 

E-Gateway код на действие: 
0 – успешно приключена 
трансакция; 
1 – дублирана трансакция; 
2 – отказана трансакция; 
3 – грешка при обработка 
на трансакцията 

RC  
Код на 
завършване 

2 2 М 
Отговор при обработка 
на трансакция (ISO-8583, 
поле 39)  

APPROVAL Одобрение  6 4 М 

Код за одобрение (ISO-
8583, поле 38). Може да 
бъде празно, ако не е пода-
дено от картовата система.  

RRN    12 28 М 
Референция на транс-
акцията (ISO-8583 -1987, 
поле 37).  

INT_REF  
Вътрешна 
референция 

1-32 51 М 
Вътрешна референция за 
е-Commerce gateway  

TIMESTAMP  Дата/час 14 47 М 
Дата/час на трансакция-
та по UTC/GMT: 
YYYYMMDDHHMMSS  

NONCE    1-64 61 M 

Съдържа от 8 до 32 не-
предсказуеми случайни 
байтове в шестнадесети-
чен формат.  

P_SIGN    1-256 44 M 
Код за автентициране на 
съобщението от APGW в в 
шестнадесетичен формат.  

 

Легенда: [M/O/C]: M = Mandatory / Задължително поле, O - Optional / 
Опционално поле, C = Conditional / Полето се ползва при наличие на определено 
условие. 

 
Работещ пример на езика PHP (изисква се версия 5.6 и/или по-нова) за обработка 

на отговора получен от БОРИКА е свободно достъпен в Интернет на адрес: 
https://gist.github.com/dimitarminchev/34265c2c780ccff86a545eb4a1ffd88c  
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Процес на обработка 
Процеса на обработка е организиран в две платформи, съптветно за регистрация 

на участник и за извършване на електронно плащане за участието.  
Регистрация за участие в конференция, форум или публикация в научно издание 

на БСУ,  се осъществявава в платформата „БСУ // Е-конференции“, която е достъпна 
в Интернет на адрес: https://e-services.bfu.bg/conferences/.  

Електронно плащане за участието в конференция, форум или публикация в науч-
но издание на БСУ, се осъществява в платформата „Бургаски свободен университет 
// Електронно плащане“, която е достъпна е Интернет на адрес: 
https://borica.bfu.bg/conf/bg.php 

Електронният формуляр за регистрация и извършване на електронно плащане за 
конференция, форум или публикация в научно издание на Бургаски свободен универ-
ситет е показан на фиг.2. След попъване на електронният формуляр за регистрация 
потребителят бива насочен към екран за потвърждение на регистрацията, показан на 
фиг. 3. Процеса на обработка завършва с последен екран за извършване на плащане в 
платежната система БОРИКА, както е показано на фиг. 4. 
 

 
 

Фиг. 2. Електронен формуляр за извършване на електронно плащане за конференция, 
форум или публикация в научно издание на БСУ 
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Фиг. 3 Потвърждение на регистрацията Фиг. 4. Извършване на плащане 
 

Заключение 
Настоящата публикация представя платформа за извършване на сигурни елек-

тронни плащания по Интернет за участието в конференция, форум или публикация в 
научно издание на Бургаски свободен университет, използвайки платежната система 
на Банковата организация за разплащания с използване на карти наричана за краткост 
БОРИКА. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МИКРО ВЕИ ЦЕНТРАЛИ 
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ENERGY CONSUMPTION 
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Abstract: In 2010, the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31 / EU (EPBD) 
was adopted, which states that from 31 December 2020, all new buildings in the EU must 
be constructed as buildings with almost zero energy consumption. Nearly zero or very low 
energy needs must be covered to a large extent by energy from renewable sources, 
including energy from renewable sources, produced on site or near the building. Achieving 
zero energy consumption is not possible in all buildings. For school buildings, however, the 
goal of net zero consumption is feasible. The report presents research aimed at reaching 
zero net consumption for the BSU building. Results for production of energy from a 
photovoltaic power plant for own needs, located on the roof of the university, realized 
modularly using photovoltaic panels of different types are shown. 
 
Key words: Low-energy-house, nearly zero-energy buildings (nZEB), PV-System, Passive 
house. 
 

 
Въведение 
Терминът „Енергийна ефективност на сградите“ включва методи и средства за 

установяване на баланс между потреблението на енергия и комфорта на обитателите, 
в зависимост от характеристиките на сградната конструкция, наличните технически 
средства и начина на използване на сградите.  

Сградите играят важна роля в енергийната ефективност – те консумират 40% от 
консумираната енергия, от които 75% за отопление и охлаждане и само 25% за топла 
вода, осветление и електрически уреди. 

Други ползи могат да бъдат постигнати с дейности и мерки за енергийна ефек-
тивност, например подобряване на микроклимата в сградата и архитектурния облик, 
намаляване на количеството вредни емисии в атмосферата. 

 

През месец април т.г. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент 
постигнаха временно съгласие, с което климатичните цели до 2050 година се превръ-
щат в закон. Според него намалението на парниковите емисии до 2030 г. трябва да 
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бъде с най-малко 55%, спрямо нивата от 1990 г. Целта на ЕС ще бъде включена в т.н. 
„Климатичен закон“. 

Европейският зелен пакт е планът на ЕС за превръщане на Европа в първия не-
утрален по отношение на климата континент. Пактът е стратегия за растеж, която 
има за цел създаване до 2050 г. на модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособ-
на европейска икономика без нетни емисии на парникови газове, в която никой не е 
пренебрегнат.  

В края на 2019 г. Европейската комисия представи Европейската зелена сделка с 
цел „да насочи ЕС към път към неутралност на климата до 2050 г. и да се справи с 
предизвикателствата, свързани с околната среда, като същевременно трансформира 
ЕС в справедливо и проспериращо общество с модерна, ресурсно ефективна и конку-
рентна икономика“.  

В тази рамка ремонтите на сградите се разглеждат като ключов инструмент за на-
маляване на емисиите и осигуряване на здравословна и достъпна среда за живот и ра-
бота за всички.  

Енергийната политика на ЕС има за цел осигуряването на постоянни и конку-
рентни доставки на енергия на достъпна цена, като същевременно се изпълняват це-
лите в областта на климата. 

За да осъществи този преход, ЕС трябва да повиши енергийната си ефективност, 
да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници, да възприеме иновациите 
и новите технологии, да подобри трансграничните енергийни връзки и да намали за-
висимостта от вноса на енергия. 

Климатът и енергетиката са неразривно свързани. На енергията се дължат 75 % 
от емисиите на парникови газове в ЕС. За да постигне целта за неутралност по отно-
шение на климата до 2050 г., ЕС се стреми да преобразува изцяло енергийната си 
система.  

В Европейския зелен пакт се посочват начините за превръщане на Европа в пър-
вия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.  

Постигането на тази цел зависи от създаването на екологично чиста кръгова 
икономика, възстановяването на биологичното разнообразие и намаляването на за-
мърсяването.  

За това са необходими действия във всички сектори на икономиката, включително: 
 инвестиции в екологосъобразни технологии; 
 подпомагане на иновациите в промишлеността; 
 въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и 

обществен транспорт; 
 декарбонизация на енергийния сектор; 
 подобряване на енергийната ефективност на сградите; 
 работа с международните партньори за подобряване на екологичните стан-

дарти в световен мащаб. 
 
I. Дял на сградния фонд в отделянето на вредни емисии 
 

Европейската строителна политика се разработва от 90-те години на миналия век.  
Под ръководството на Европейската комисия строителните стандарти и политики 

постепенно се подобряват, като се вземат предвид въпроси като решения за финанси-
ране, възобновяеми енергийни източници, качество на околната среда в затворени 
помещения и облекчаване на енергийната бедност. 
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Сградите са отговорни за приблизително 40% от потреблението на енергия и 36% 
от емисиите на CO2 в ЕС. Средно европейците прекарват 90% от времето си на зак-
рито, а качеството на вътрешната среда засяга здравето и благосъстоянието.  

Две трети (65%) от европейския сграден фонд е построен преди 1980 г.: около 
97% от сградите на ЕС трябва да бъдат модернизирани, за да се постигне целта за де-
карбонизация до 2050 г., но само около 1% се обновяват всяка година. 

Високоефективният, технически оборудван и по-интелигентен сграден фонд мо-
же да бъде крайъгълният камък на декарбонизираната енергийна система. Законода-
телството на ЕС предоставя ясна рамка за държавите-членки да подкрепят прила-
гането на тази взаимосвързана система. 

 
II. Видове сгради спестяващи вредни емисии  
 

2.1. Класификация 
В ЕС е приета класификация на сградите според тяхното ниво на енергийна 

ефективност:  
 Стара сграда – сграда, построена в средата на 70-те години на 20 – ти век, за 

отоплението на която е необходима топлинна енергия от порядък на 200300 
kWh/m2y;  

 Нова сграда – сграда, построена до 2000 г., за отоплението на която е необхо-
димо не повече от 150 kWh/m2y;  

      Къща с ниска консумация на енергия (Low energy house). От 2002 г. в Европа 
не е позволено да се строят къщи с топлинна консумация над 60-70 kW/m2y; 

 „Пасивна“ къща (Passive house) – при нея специфичното годишно потребле-
ние за отопление и за охлаждане трябва да бъде не повече от 15 kWh/m2y, а 
специфичното топлинно натоварване за отопление не трябва да надвишава  
10 W/m2 [5, 6]; 

 „Активна“ къща (Active house), или къща с положителна енергия – сграда, с 
инсталираното оборудване: слънчеви панели, колектори, термопомпи, рекупе-
ратори, земни топлообменници и т.н., които могат да генерират повече енер-
гия, отколкото се консумира, <0 kWh/m2. 

 
 Low energy house  
 

Няма общо определение за Low energy house. Тъй като националните стандарти 
се различават значително, разработките на сгради с „ниска енергия“ в една държава 
може да не отговарят на „нормалната практика“ в друга. В Германия например 
„Къща с ниска енергия“ (Niedrigenergiehaus) има ограничение на потреблението на 
енергия от 50 kWh/m²y за отопление на помещенията.  

В Швейцария терминът Low energy house се използва във връзка със стандарта 
MINERGIE – не повече от 42 kWh/m²y за отопление на помещенията. Към момента е 
прието становището, че Low energy house използва около половината от енергията, 
посочена в тези стандарти, за отопление на помещенията, обикновено в диапазона от 
2030 kWh/m²y.  

Нискоенергийните сгради обикновено използват високи нива на изолация, енер-
гийно ефективни прозорци, ниски нива на проникване на въздух и вентилация за въз-
становяване на топлината, за да намалят енергията на отопление и охлаждане. Те мо-
гат също да използват пасивни техники за проектиране на слънчеви сгради или ак-
тивни слънчеви технологии. 
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 Passive house 
Определението за пасивна къща е: „Пасивната къща е сграда, за която топлин-

ният комфорт може да бъде постигнат единствено чрез последващо отопление или 
последващо охлаждане на масата на чистия въздух, което е необходимо, за да се 
изпълнят достатъчни условия за качество на въздуха в помещенията – без нужда от 
рециркулация въздух“.  

Някои държави имат свои собствени стандарти, които определят пасивната къща 
по по-конкретен начин.  

В Германия терминът пасивна къща се отнася до строгия, доброволен стандарт 
на Passivhaus за енергийна ефективност в сградите. В Швейцария се използва 
подобен стандарт – MINERGIE-P.  

Стандартът Passivhaus за Централна Европа изисква сградата да отговаря на 
следните изисквания: 

 Сградата не трябва да използва повече от 15 kWh/m²y годишно за отопление и 
охлаждане; 

 Общото потребление на енергия (енергия за отопление, топла вода и елек-
тричество) не трябва да бъде повече от 42 kWh/m²y; 

 Общото потребление на първична енергия (Първична енергия за отопление, 
топла вода и електричество) не трябва да бъде повече от 120 kWh/m²y. 

За да се получи известна яснота за тези изисквания, може да сe сравни къща, 
построена да отговаря на стандарта на Passivhaus, с къщи, построени да отговарят на 
местните разпоредби в някои страни: 

В Съединените щати къща, построена по стандарта на Пасивната къща, използва 
между 75 и 95% по-малко енергия за отопление и охлаждане на помещенията, откол-
кото сегашните нови сгради, които отговарят на днешните американски кодекси за 
енергийна ефективност. В Обединеното кралство нова къща, построена по стандарта 
на пасивната къща, би използвала 77% по-малко енергия за отопление на помещения-
та, в сравнение със строителните норми. 

В Ирландия се изчислено, че типична къща, построена по стандарта на пасивната 
къща, вместо по Правилата за строителство от 2002 г., ще консумира 85% по-малко 
енергия за отопление на помещенията и ще намали емисиите на въглерод, свързани с 
отоплението на помещенията с 94%. 

В недалечното миналото строителните разходи за пасивни къщи бяха много по - 
високи от строителните разходи на обикновените къщи, но с развитието на техноло-
гиите и по-високите изисквания към специално създадените строителни продукти за 
Passivhaus, сега са много по-ниски. Например, в Германия вече е възможно да се 
строят сгради от типа Passivhaus на същата цена като тези, построени по нормалните 
немски строителни стандарти, поради нарастващата конкуренция при предлагането 
на специално проектираните строителни продукти на Passivhaus. 

Смята се, че броят на пасивните къщи по света варира от 15 000 до 20 000, като 
по-олямата част са от тях построени в немскоговорящите страни или Скандинавия. 

Институтът за пасивни къщи разработи нова система за оценка, базирана на 
възобновяемата първична енергия (PER, Primary Energy Renewable). Той също така 
отчита правилно енергията, която една сграда генерира.  

Тази нова система за оценка включва три класа пасивни къщи (Фиг. 1): 
 Classical пасивна къща; 
 Пасивната къща Plus, в която се генерира допълнителна енергия, например от 

фотоволтаици. В случай, че сградата се ползва от едно семейство или е с 
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малко етажи, тя ще произвежда приблизително толкова енергия, колкото кон-
сумират жителите, т.е. ще има годишен нетен-нулев енергиен баланс; 

 В пасивна къща Premium обикновено се произвежда много повече енергия, 
отколкото е необходимо.   

 

Фиг. 1. Нови класове пасивни къщи - Classic, Plus и Premium. 
 

По-високите класове изискват по-ниско потребление на първична енергия от 
възобновяеми източници и допълнително производство на възобновяема енергия. 

 
 Active house 
Това е къща, която има положителен енергиен баланс. Това се постига чрез ком-

биниране на технологии за пасивна къща и интелигентен дом. Това означава наличие 
на автоматизирана система за управление за осигуряване на комфорт, безопасност на 
обитателите и икономия на ресурси на сградата.  

Автоматизацията отчита метеорологичните условия, времето на годината и деня, 
принципите на работа на всички системи за поддържане на живота, моментната 
нужда и програмира работата на всички системи в оптимален режим. 

С развитието на технологиите са наложиха нови типове енергоефективни сгради. 
Това са: 

 
 Zero energy home  
С появата на стандарта за пасивна къща в Европа, концепцията Zero Energy 

Building (ZEB) започна да се развива в САЩ и Канада. Тази концепция има както 
прилики, така и разлики с идеята за пасивната къща.  

Zero Energy Home е енергийно ефективна сграда, способна да се снабдява с топ-
лина и електричество изцяло чрез генериране на енергия от възобновяеми енергийни 
източници, разположени на сградата или в близост до нея. 
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Масовото разпространение на технологията ZEB бе ограничено от високи цени 
на оборудването. Това доведе до появата на алтернативна програма – NZEH (Near 
zero-energy building). Разработките по тази програма предполагат намаляване на енер-
гийните разходи, без пълно отхвърляне на източник на  външната енергия.  

Къща с нулево нетно потребление на енергия и нулеви емисии на въглерод го-
дишно се нарича къща с нулева енергия. Нулевата нетна консумация на енергия озна-
чава, че нулевите енергийни къщи могат да бъдат автономни от енергийната мрежа, 
но на практика това означава, че в някои периоди мощността се получава от мрежата, 
а в други периоди енергията се връща в мрежата (възобновяемите енергийни източ-
ници често са сезонни). За да се постигне тази енергия, трябва да се произвежда на 
място с не замърсяващи възобновяеми енергийни източници.  

Къщите с нулева енергия също са много интересни от гледна точка на околната 
среда, тъй като възобновяемата енергия означава, че емисиите на парникови газове са 
много ниски. 

NZEH, подобно на Пасивната къща, се фокусира върху методите за пасивно 
запазване на енергията. Това означава да се „запечата“ къщата, като се използва 
ефективна изолация в обвивката на сградата. Идеята е да сведат топлинните загуби 
до минимум. Формата и дизайнът на покрива и цялата сграда, ориентацията на фаса-
дите на конструкцията към основните точки и други нюанси дават възможност за до-
пълнително повишаване на енергийната ефективност на сградата. Всеки елемент от 
нея предоставя възможности за икономия на енергия, от водоснабдителната система 
до обикновените лампи. 

 

Точно определение за този тип сграда няма, съществуват няколко варианта на де-
финирането ù:  

 Сгради с нулево потребление на енергия от общата мрежа (Zero net energy 
buildings), които подават в мрежата за година толкова енергия, колкото са по-
лучили от нея; 

 Сгради с нулево отделяне ва въглерод (Zero carbon buildings), които не из-
ползват енергия, водеща до отделяне на СО2, или които за година компенси-
рат използваната енергия от горива за сметка на производство на място на 
достатъчно количество енергия без отделяне на СО2;  

 Отделни сгради с нулево потребление на енергия от общата мрежа (Zero 
stand-alone buildings), които не изискват свързване към някаква мрежа, с из-
ключение на резервна. Такива сгради могат да съхраняват енергията за из-
ползване през нощта или през зимата;  

 Сгради с положителен енергиен баланс, които подават в системата на енерго-
снабдяване по-голямо количество енергия от това, което използват. За година 
те произвеждат повече енергия, отколкото потребяват; 

 Сгради с нулеви емисии (Zero emission building), които не произвеждат 
въглероден оксид в процеса на експлоатацията, строителството или при про-
изводството на материалите, от които са изградени.  

Всички държави-членки на ЕС трябва да изготвят национални планове за увели-
чаване на броя на сградите с близко до нулево нетно потребление. За България енер-
гопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас А 
от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради.  

Не по-малко от 55% от потребената (доставената) енергия за отопление, охлажда-
не, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяе-
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ми енергийни източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до 
сградата. 

 

 Energy-plus-house 
Energy-plus-house е къща, която средно през годината произвежда повече енергия 

от възобновяеми енергийни източници, отколкото внася от външни източници. Това 
се постига с помощта на комбинация от малки генератори на енергия и нискоенер-
гийни строителни техники като пасивен дизайн на слънчева сграда, изолация и вни-
мателен избор на място и поставяне. Много енергийни къщи почти не се различават 
от традиционния дом, тъй като те просто използват най-енергийно ефективните ре-
шения (уреди, осветителни тела и т.н.) в цялата къща. В някои развити страни елек-
троразпределителните компании трябва да купуват излишък от електроенергия от 
енергийни домове и с този подход къщата може дори да печели пари за собственик. 

 

 Autonomous building (Autonomous house) 
Автономната сграда е сграда, проектирана да се експлоатира независимо от услу-

гите за инфраструктурна подкрепа като електрическата мрежа, общинските водни 
системи, пречиствателните системи за отпадъчни води, дъждовните канали, комуни-
кационните услуги и в някои случаи обществените пътища. Автономната сграда е 
много повече от енергийно ефективна къща – енергията е само един от ресурсите, 
които да спечелите от природата. 

 
2.2. Изисквания за България 
В България определението за сгради с почти нулева енергия е структурирано, 

както е дефинирано за три минимални изисквания за потребление на първична енер-
гия, за дял от възобновяема енергия в енергийния баланс на сградите и за електри-
чеството потребление на сградно оборудване и уреди. Изискванията за nZEB са сор-
тирани в три категории, според площта на сградата [3]: 

 

 Сгради с площ, по-малка от 500 m2 
NZEB трябва да има енергийни характеристики (първична енергия), съответства-

щи на класа А в българските сертификати за енергийни характеристики, като най- 
малко 50% от енергията, необходима за отопление, топла вода, вентилация и охлаж-
дане, трябва да се доставя от възобновяеми източници. Максимално допустимото по-
требление на първична енергия за клас А е 140 kWh/m2. 

 

 500 m2 <Площ на сградите <7000 m2 
NZEB трябва да има енергийни характеристики (първична енергия), съответства-

щи на класа А в българските сертификати за енергийни характеристики. Най-малко 
30% от енергията, необходима за отопление, топла вода, вентилация и охлаждане, е 
от възобновяеми източници. Делът на електроенергията в годишния баланс на пот-
реблението на първична енергия е не повече от 30% (включително електричество за 
уреди, ИКТ, отопление, топла вода, вентилация и охладителни системи). 

 

 Сграда с площ, по-голяма от 7000 m2 
NZEB трябва да има енергийни характеристики (първична енергия), съответства-

щи на класа А в българските сертификати за енергийни характеристики. Най-малко 
20% от енергията, необходима за отопление, топла вода, вентилация и охлаждане, е 
от възобновяеми източници.  
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Делът на електроенергията в годишния баланс на потреблението на първична 
енергия на сградата е не повече от 40% (включително електричество за уреди, ИКТ, 
отопление, топла вода, вентилация и охладителни системи). 

 
III. Строителството на микро-фотоволтаични централи 
 

3.1. Нормативи за монтаж и присъединяване на микро - ВЕИ централи за 
сгради с почти нулева консумация на енергия 

 

Основните нормативни документи са: 
 Закон за устройство на територията; 
 Закон за енергетиката; 
 Закон за енергията от ВЕИ; 
 Постановление № 6 от 24 .02. 2014 г. За присъединяване на производители и 

потребители на електроенергия към преносните или разпределителните 
електрически мрежи. 

 

Законът за устройство на територията, Член 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) 
указва, че координация на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за 
строеж не се изисква за:  

 14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., рев. - ДВ, бр. 41 от 
2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) монтаж на оборудване за производство на електри-
чество, топлина и/или охлаждане енергия от възобновяеми източници с обща инста-
лирана мощност до 1 MW, включително съществуващи сгради в градските райони, 
вкл. върху техните покривни и фасадни конструкции и върху съседни парцели. 

 
3.2. Етапи на строителството на микро-фотоволтаични централи (Фиг. 2). 

 

Фиг. 2. 
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IV. Производство на електроенергия от PV-централата на БСУ 
4.1. Данни за фотоволтаичната централа 
 

Eксперименталната фотоволтаична централа, изградена на покрива на БСУ, мно-
гократно е разширявана и към момента има мощност 5 kWp.  

Панелите са произведени по поликристална технология. Конструкцията включва 
два стринга с по 10 панела, всеки с мощност 250Wp. 

Паралелно на нея през последните две години е изградена и микро фотоволтаич-
на централа с панели от монокристален тип (10 панела по 145Wp всеки),  която към 
момента има инсталирана мощност 1450Wp. 

  
4.2. Производство на електроенергия  
 

 Общото производство на електроенергия от фотоволтаичната централа от 
момента на пускането и в експлоатация до сега, е в рамките на 19000 kWh. Около 
15500 kWh от този добив на електроенергия са получени от поликристалните фото-
волтаични панели. 
 Общото производство на електроенергия от двата вида фотоволтаични па-

нели (монокристални и поликристални) за 2020 г. е както следва: 
 1775 kWh електроенергия, получена от поликристалните фотоволтаични 

панели – (Фиг. 3); 
 4891 kWh електроенергия, получена от монокристалните фотоволтаични 

панели – (Фиг. 4). 
 

 

Фиг. 3. Годишна производителност на електроенергия за 2020 г.  
от поликристалните панели. 
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 Получената максимална мощност за 2020 г. в проценти спрямо инстали-
раната е: 

 89.3 % – за монокристалните фотоволтаични панели; 
 85.4 % – поликристалните фотоволтаични панели. 
 Произведената електроенергия за единица инсталиран Wp за 2020 г. е: 
 1.183 kWh/Wp – за монокристалните фотоволтаични панели; 
 0.854 kWh/Wp – за поликристалните фотоволтаични панели. 

 

Фиг. 4. Годишна производителност на електроенергия за 2020 г.  
от монокристалните панели. 

 

Изводи 
Анализът на получените резултати показва: 
 Производителността на панелите в относителни единици годишно, произве-

дени с използване на монокристална технология при еднакви климатични ус-
ловия е с 5% по-висока от тази на панелите, произведени с с използване на 
поликристалната технология;  

 По отношение на производителността в различни сезонни условия, монокрис-
талната технология се представя по-добре в студено и слънчево време, а по-
ликристалната технология – в топло и слънчево време; 

 По-точна информация може да се получи след по-дълъг период от време, за 
повече от една календарна година. Това ще даде възможност да се натрупа 
достатъчно количество данни за произведената електроенергия от двата типа 
панели, работещи паралелно; 

 Получените данни показват, че произведената и консумирана енергия от 
фотоволтаичната централа е 3.9% от общото количество потребена енергия. 
За да се постигнат изискванията за пасивна сграда, т.е. да се осигури енергия 
от възобновяеми енергийни източници 20% от общото количество потребена 
енергия, ще трябва да се увеличи мощността на централата поне пет пъти. 
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Abstract: Drones have been around for years, are used for a variety of purposes, and can 
be helpful in a number of cases. However, these devices have become more popular and 
more affordable in recent times and their applications in various fields are growing 
rapidly. Their use in transport technologies is possible for both freight and passenger 
transport and is a way to reduce environmental pollution and traffic safety. 
 

Key words: drones, transport technology, application. 
 
 

Думата дрон е чуждица произлиза от английски „drone” и има няколко различни 
значения, но в превод означава търтей. Основното определение за дрон е „безпилотен 
самолет или кораб, който може да се движи автономно, без човешки контрол и без 
пряка видимост“ и още често срещано определение е „безпилотна летателна система 
управлявана дистанционно“. 

 Дроновете са изработени от леки композитни материали с цел увеличаване на 
тяхната маневреност и намаляване на теглото. Дроновете могат да се оборуд-
ват с много допълнителна техника включваща камери, GPS системи, навига-
ционни системи, сензори и др. Дроновете са с всякакви форми, размери, и с 
различни функции;  

 Основните компоненти, които всеки безпилотен летателен апарат има са, 
водоустойчива моторна рама, полетни и моторни контролери, мотори, преда-
вател и приемник, витла (перки), батерии или друг енергиен източник; 

 Дроновете имат ултра-стабилен полет и могат да правят различни акробатики 
във въздуха. По-голямата част от моделите могат да излитат от ръка, и се 
контролират чрез дистанционно управление или от специални наземни пилот-
ски кабини. 

 

Основни сфери на приложение: 
 Търсене и спасяване – при пожари се използват да определят количеството 

на определени газове във въздуха (CO, CO2, и подобни), като използват 
специално оборудване. 
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 Сигурност – те са в състояние да помогнат за координирането на различни 
операции по сигурността, и по-този начин могат да запазват доказателства. 

 Проверки – много системи като електропроводи, вятърни турбини, както и 
тръбопроводи могат да бъдат проверени чрез дронове. 

 Видеонаблюдение – позволяват запис и мониторинг от небето и са подходя-
щи за наблюдение на публични събития, протести, и всякакви подозрителни 
събития, без да бъдат чути и видяни. 

 Наука и научни изследвания – Безпилотните летателни апарати помагат 
много на учените при изследователска дейност, за да наблюдават от небето 
различни явления в природата или определена среда като документиране на 
археологически разкопки, в ядрени аварии (измерване на замърсяването), в 
ледници, при изригване на вулкан, и т.н. 

 Въздушна фотография и видео – оборудван с HD камера, можете да заснеме 
много интересни снимки и видео с отлично качество от небето. 

 Геодезия и GIS (картографиране) – Чрез използване на мулти-спектрални 
камери и лазерни скенери, дроновете са в състояние да създадат висококачест-
вени 3-D карти и намират приложение в дистанционно наблюдение, проучва-
не и картoграфиране, фотограметрия, селско стопанство и т.н. 

 Безпилотни системи за доставка – служат за доставки на всички видове леки 
опаковки и пакети. По този начин, може да се осъществява безопасен, еколо-
гично чист и бърз транспорт на стоки по въздух. 

 

 
 

Фиг. 1. Безпилотен летателен апарат 
 

В допълнение към тези основни области на приложение, безпилотни летателни 
апарати се използват в инженерни и строителни дейности, авиация, маркетинг, не-
движими имоти (жилищни и търговски), застраховки, комунални услуги, минно дело, 
метеорология, образование, и др.  

 
Видове. Класификация според размера: 
1. Нано и мини дронове 
Нано дроновете са най-малки и обикновено имат големина на насекомо. От друга 

страна мини дроновете могат да достигнат 20 см дължина и имат по-мощни мотори и 
по-добри характеристики от Нано дроновете. Те имат много малък радиус, между 100 м 
и 500 м, и не могат да летят повече от 5-8 минути. 

2. Дронове с малък размер 
Дроновете от тази група имат размери между 20 см и 1 метър. Те имат различни 

видове мотори, някои от тях се хвърлят във въздуха, за да се стартира полета, други 
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използват мощни безчеткови мотори. Може да са оборудвани с камери и друг вид 
техника. Всички те имат радиус на полет 500 м до 4 км и полетно време  от 15 до 40 
минути. 

3. Дронове със среден размер 
Такъв дрон има размах между 1 и 5 метра. Тези дронове имат мощни мотори и 

могат да носят тегло до 200 кг. Често пъти тези летателни апарати не могат да се 
носят от сам човек, затова обикновено не са стандартен избор за потребителите. Най-
често се използват за транспорт на стоки или от военните за пренос на ракети или 
разузнавателна техника. Могат да летят в радиус до 50 км и времето им за полет мо-
же да достигне до 6 часа. 

4. Големи дронове 
В тази група се включват дронове с размах над 10 метра. Повечето дронове са 

оборудвани с оръжия и ракети, и се използват за тактически атаки или когато е опас-
но да се изпрати пилот. В близко бъдеще големите дронове изцяло ще заместят пило-
тирание от хора самолети. 

Те се класифицират в подгрупи: 
 Модели с кратък обсег летят до 150 км и не повече от 11 часа. 
 Модели със среден обсег – имат диапазон до 650 км и се използват за 

прогнозиране на времето. 
 Дронове с по-голям обсег летящи на над 10 000 метра с полетно време от над 

36 часа. 
Бeзпилoтнитe въздyxoплaвaтeлни aпapaти пpeдcтaвлявaт бъpзopaзвивaщ ce 

ceĸтop c гoлям пoтeнциaл зa иĸoнoмичecĸи pacтeж в Eвpoпeйcĸия cъюз. 
Зaтoвa EC пpиeма peглaмeнт зa бeзoпacнoтo интeгpиpaнe нa диcтaнциoннo yпpaв-

лявaнитe дpoнoвe в eвpoпeйcĸoтo въздyшнo пpocтpaнcтвo. В официaлния вecтниĸ нa 
EC са пyблиĸyвaни двa нopмaтивни aĸтa, ĸoитo cъздaвaт eдинни пpaвилa зa дpoнoвe-
тe – Дeлeгиpaн peглaмeнт (EC) 2019/945 и Peглaмeнт зa изпълнeниe (EC) 2019/947 нa 
EK. Πъpвият oпpeдeля тexничecĸитe изиcĸвaния и cepтифициpaнeтo нa бeзпилoтнитe 
въздyxoплaвaтeлни cpeдcтвa и тexнитe oпepaтopи, a втopият – пpaвилaтa и пpoцeдy-
pитe зa eĸcплoaтaциятa им [1]. 

В транспортни технологии има големи възможности за използването на безпи-
лотните самолети, които могат да са твърде полезни относно опазването на околната 
среда и безопасността на движението. Могат да се окажат от значение за намаляване 
на емисиите въглероден диоксид от транспортния сектор, отчита анализ на Европей-
ската агенция по околна среда. Транспортният сектор е следващият във фокуса на 
европейските власти, след като бяха направени редица предложения за намаляването 
на емисиите в енергетиката. Но на този етап трябва да бъдат изпълнени редица фак-
тори. Доставката с безпилотните самолети е по-ефективна от гледна точка на въгле-
родния отпечатък и може да замести бензинов или дизелов двигател, при кратки 
дистанции и получатели на пратки, разположени в близост, както и заместването на 
мотоциклети с дронове при доставката на стоки в селски региони.  

Примери: 
1. Доставки на стоки с дронове  
Навлизането на дроновете в бизнеса с доставките, все по-често, ще замести 

съществуващите начини за превоз на товарите или ще бъде разработен нов продукт. 
Позитивите от намалените емисии въглероден диоксид пък може да бъдат изцяло за-
личени от нужната промяна в логистиката или от утилизирането на батериите, които 
използват. 
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Фиг. 2. Дрон превозващ товар 
 

От екологична гледна точка използването на безпилотни самолети при доставка 
има и негативи. Основният от тях е взаимодействието им с птици, като опасност мо-
же да се крие и по отношение на вдигания от дроновете шум, който ги смущава в 
естествените им обитания. Вече има и съобщения за орли, които нападат дронове, 
взимайки ги за плячка. 

Шумът от прелитащи дронове не е приятен за живеещите около транспортните 
коридори хора. 

 

2. Китайската компания Ehang  демонстрира успешен полет на безпилотн дрон, 
който вози на борда си пътник. 

Едноместният електрически дрон е проектиран да предложи вариант за въздушен 
транспорт на хора, които пътуват на кратки или средно големи разстояния. Ehang 
планира да използва машината за таксиметров превоз на пътници и стоки [2] .  

За подемна сила се разчита на общо осем перки – по две една над друга в четири-
те края на дрона. За да бъде сигурността на най-високо ниво, той е оборудван с реди-
ца системи и при повреда автоматично да се намери най-близко място за безопасно 
кацане. Проведени са  тестове в различни условия, включително буря и прочутия ки-
тайски смог.  

Ehang 184 не само може да превозва хора, но е и напълно автономен – в него ня-
ма ръчки за управление, а само един тъчскрийн, на който се задава дестинацията. 

 

 
 

Фиг. 3. Пътнически дрон 
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3. Дубайската агенция по пътища и транспорт 
Представени са планове за проект предвиждаш да започне предлагането на услу-

га за градски превоз с дрон. Проведени са експерименти с него в небето над Дубай. 
Едноместният дрон EHang 184 е дело на едноименната китайска компания. Той ще 
превозва само по един пътник, който трябва да тежи до 100 кг. Има място и за малък 
ръчен багаж или куфар. След като седне пасажерът може да избира няколко предва-
рително зададени крайни дестинации, които се намират на различни места из Дубай. 
Това ще става посредством сензорен дисплей. След като избере дестинацията си, път-
никът ще бъде отведен до нея от дрона, който самостоятелно ще извършва целия по-
лет. Специална контролна зала с пилоти ще наблюдава дроновете и ще може да 
поема контрол над тях, ако това се налага. 

EHang 184 лети на разстояние до 50 км. с максимална скорост от 160 км/ч.  
Направена е проверка от авиационния регулатор и има необходимите разрешения. 
Използването на автономните дронове е част от мащабната стратегия на Дубай. Гра-
дът иска до 2030 г. поне 25% от всички пътувания на пътници да се реализират от 
автономни превозни средства[3]. 

 
В бъдеще безпилотните летателни апарати ще търпят подобрения и ще разширят 

сферите, в които се използват. Те се използват за превоз на товари до отдалечени 
места, за наблюдение и т.н. В бъдеще се очаква да правят това много по-добре от 
сега. 

 Много компании разработват схеми за доставка на стоките си с безпилотни лета-
телни апарати. Фирми като Amazon и DHL имат собствени програми за разработка на 
транспортни дронове. 
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Aбстракт: Понякога се налага, да се работи с променливо напрежение, чиято 
стойност е различна от мрежовото напрежение.  
Трансформаторите и автотрансформаторите обаче са тежки и скъпи съоръже-
ния. По тази причина те се заменят с електронни трансформатори на променливо 
напрежение. Функцията на електронните трансформатори на променливо напре-
жение е да осигурят изходно напрежение с форма, близка до синусоидалната, и с 
честота, равна на входната. Освен това тези устройства осигуряват плавно регули-
ране на изходното напрежение, нулева консумация в режим на празен ход и следова-
телно висок к.п.д., малко тегло и габарити, възможност за защита по ток и др. 
Целта на настоящата статия е да се изследват енергетичните характеристики на 
тиристорен АС/АС електронен трансформатор. 
 

Ключови думи: електронен трансформатор, енергетични характеристики. 
 

Abstract: Sometimes it is necessary to work with alternating voltage, the value of which is 
different from the mains voltage. However, transformers and autotransformers are heavy 
and expensive equipment. For this reason, they are being replaced by electronic AC 
transformers. The function of electronic AC transformers is to provide an output voltage 
with a shape close to sinusoidal and with a frequency equal to the input voltage. In 
addition, these devices provide smooth regulation of the output voltage, zero consumption 
in idle mode and therefore high efficiency, low weight and dimensions, the possibility of 
current protection and more.  
The purpose of this article is to investigate the energy characteristics of a thyristor AC / AC 
electronic transformer. 
 

Keywords. electronic transformer, energy characteristics 
 
 

Конвенционалните токозахранващи устройства са изграждани на базата на нис-
кочестотни трансформатори и нискочестотно управление, а това довежда до големи 
размери и съответно тегло на самите захранващите устройства и голяма материало-
емкост на вече скъпи метали. Последните нововъведения в областта на силовата 
електроника позволяват да се създадат нови преобразователни токозахранващи уст-
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ройства с междинно преобразуване, които използват по-високи работни честоти и 
високочестотни трансформатори.  

 

Изисквания към електронния трансформатор: 
- Да притежава високо к.п.д.; 
- Да осигурява необходимата форма на изходното напрежение; 
- Да не влошава съществено cosφ – PFC; 
- Да осигурява необходимите стойности на тока и напрежението към товара. 

 
Блоковата схема на един такъв тип електронен трансформатор е показана на 

фиг.1. Състои се от източник на променливо напрежение, което е захранващата мре-
жа 230V/ 50Hz, мрежови филтър, имащ задачата да предпази захранващата мрежа от 
смущения, идващи от устройството, електронен комутатор на основата на два тирис-
тора, изглаждащ филтър и товар. Товарът е RLтип, тъй като е най-използван. Устрой-
ството се обхваща с обратна връзка, която следи изходните параметри и се контроли-
ра блокът за управление, който от своя страна управлява тиристорите. 

 

 
 

Фиг. 1. Блокова схема на електронен трансформатор 
 

Най-опростено схемата на електронния трансформатор изглежда по следния 
начин, показан на фиг.2. 
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Фиг. 2. Тиристорен нестабилизиран електронен трансформатор 

 
PSPICE моделът на електронния трансформатор има вида показан на фиг.3. 
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Фиг. 3. PSPICE модел на електронен трансформатор 

 

Отчетени са активните загуби в схемата чрез резистора R1. Управляващите им-
пулси се осигуряват от генераторите Vg1 и Vg2, работещи противотактно. С бобината 
Ld и резистора R d се реализира работа на електронния трансформатор при активно-
индуктивен режим.  

Стойностите на градивните елементи в PSPICE модела са: 
Vi= 230V; f= 50Hz; R1=0,1Ω; Rd=9Ω; Ld=13mH; 

 

Изследването на функционалността на електронния трансформатор е показана в 
следващите времедиаграми: 

 

 
Фиг. 4. Времедиаграми на напрежението върху тиристор Т1 и напрежението  

върху товара при R товар 
 

 
Фиг. 5. Времедиаграми на тока през тиристор Т2, на консумирания ток IRd  
от източника, както консумираната мощност Po от товара при R товар 
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Наличието на индуктивност в товара води до поява на пренапрежение върху ти-
ристора от порядъка на много киловолти. Токът в тиристора вече е с леко закръглена 
форма. Получава се намаляване скоростта на нарастване на тока в тиристорите и 
товара, а също така и много големи пренапрежения в момент на комутация на тирис-

торите при ненулев ток.    (
dt

di
Le d

L  ) 

Работоспособността на схемата на електронния трансформатор с активно-индук-
тивен товар е показана на следните времедиаграми: 

 

 
Фиг. 6. Времедиаграми на напрежението върху тиристор Т1 и напрежението  

върху товара при RL товар 
 

 
Фиг. 7. Времедиаграми на тока през тиристор Т2, на консумирания ток IRd  
от източника, както консумираната мощност Po от товара при RL товар 

 

Напрежението върху тиристора няма пикови пренапрежения, което би било опас-
но за работоспособността на тиристорите. Могат да се появят пикови нараствания на 
тока в тиристира в момент на включване на схемата към захранването. 

 

Изследване на чувствителността на електронния трансформатор 
Захранващото напрежение (Ui) може да се изменя +/-20%, а изходното напреже-

ние трябва да се изменя само  +/-2%. Това означава да се стабилизира изходното нап-
режение, което може да се реализира с изменение на ъгъла на регулиране α. 

Целта на тази част от изследването е, да се покаже, че при промяна на захранва-
щото напрежение (Ui) с +/-20%, може да се измени ъгъл α, вследствие на което изход-
ното напрежение не се променя. 
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1. Изследване при промяна на захранващото напрежение 

- Изследването при промяна на захранващото напрежение (Ui) с  +/-20% с 
ъгъл на регулиране α=90о при R товар. 

 

 
Фиг. 8. Времедиаграми на тока през товара, токът през тиристор Т2,  

изходната мощност и нейната средна стойност при промяна  
на входното напрежение при R товар 

 

На времедиаграмите от фиг. 8 са показани моментната и средна стойност на тока 
през тиристора. Моментната стойност на изходното напрежение и ефективната му 
стойност. Видно е, че ефективната стойност в допустимите граници на изменение на 
входното напрежение се изменя недопустимо. 

 

Ui V 200 210 220 230 240 250 260

Uo V 98 104 112 117 124 128 132

Id A 21 22 24 25 26 27 28

Po kW 4,09 4,52 4,96 5,43 5,91 6,42 6,95

Po avg kW 1,83 2,02 2,22 2,43 2,64 2,87 3,11

Is2 A 21,4 22,4 23,5 24,6 25,7 26,8 27,8

 0,961 0,961 0,962 0,962 0,963 0,963 0,963  таблица 1 
 

Графиките на долните фигури изобразяват получените стойности от зависимос-
тите, които са нанесени в таблица 1. 

  
Фиг. 9. Графики на средната стойност на изходната мощност и к.п.д на схемата 

при промяна на захранващото напрежение при R товар. 
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- Изследване на същите енергийни величини на електронния трансформатор 
при RL товар и промяна на захранващото напрежение. 
 

 
 

Фиг. 10. Времедиаграми на тока през товара, токът през тиристор Т2,  
изходната мощност и нейната средна стойност при промяна  

на входното напрежение при RL товар 

 
Ui V 200 210 220 230 240 250 260
Uo V 108 116 119 127 138 149 158
Id A 15,1 16 16,8 17,5 18,3 19,1 19,8

Po kW 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4

Po avg kW 1,25 1,38 1,51 1,66 1,81 1,96 2,12

Is2 A 15 15,9 16,8 17,5 18,3 19,1 19,8

 0,964 0,9646 0,9651 0,9656 0,966 0,966 0,967  таблица 2 
 

 
 

Фиг. 11. Графики на средната стойност на изходната мощност и к.п.д на схемата 
при промяна на захранващото напрежение при RL товар. 

 
От резултатите в таблица 2 са направени графиките на зависимостите, които по-

казват изменението на ефективната стойност на изходното напрежение Uo при промя-
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на на максималната стойност на входното напрежение Ui . Вижда се, че изменението 
на изходното напрежение линейно следва изменението на входното напрежение. 
Чрез автоматично регулиране на ъгъл α може да се получи стабилизация на изходно-
то напрежение. 

 
2. Изследване на работата на електронния трансформатор при промяна на 

регулиращия ъгъл α, подаван от управляващия блок към тиристорите 
 

На времедиаграмата от фиг. 12 са изобразени енергийни характеристики на елек-
тронния трансформатор при промяна на ъгъла на управление α на двата тиристора в 
диапазона от 0 до 90о. 

 

 
 

Фиг. 12. Времедиаграми на изходното напрежение, токът през товара,  
изходната мощност и нейната средна стойност при промяна  

на ъгъла на регулиране α при RL товар 
 

- Изследване на предложената схема при R товар  
 

 o 0 18 36 54 72 90

Uo V 235 207 178 152 130 110

Id rms A 16,79 15,5 14,4 13 11,6 9,73

Po kW 5,45 4,47 3,84 3,48 3,28 3,07

Po avg kW

 0,966 0,965 0,9645 0,964 0,9635 0,963  таблица 3 
 

На фиг. 13 са показани графиките на средната стойност на изходното напреже-
ние, токът  през товара, средната стойност на изходната мощност и к.п.д на изследва-
ния електронен трансформатор при активен товар при промяна на ъгъла на регулира-
не α от 0 до 90о. 
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Фиг. 13. Графики на изходното напрежение, токът в тиристора,  

средната стойност на изходната мощност и к.п.д на схемата при  α=0 до 90о. 
 

- Изследване на предложената схема при  RL товар  
 

 o 0 18 36 54 72 90
Uo V 220 208 193 172 149 124
Id A 24,1 22,1 21,3 20,58 19,8 18,8

Po avg kW 3,37 3,3 3,08 2,69 2,3 1,61

 0,975 0,961 0,938 0,899 0,858 0,819  таблица 4 
 

На фиг.14 са показани графиките на средната стойност на изходното напрежение, 
токът през товара, средната стойност на изходната мощност и к.п.д на изследвания 
електронен трансформатор при активно-индуктивен товар при промяна на ъгъла на 
регулиране α от 0 до 90о. 
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Фиг. 14. Графики на изходното напрежение, токът в тиристора,  
средната стойност на изходната мощност и к.п.д на схемата при α=0 до 90о. 

 

В таблица 5 са дадени измененията на изходното напрежение при изменение на 
входното напрежение ± 20% и ъгъл α от 0 до 90о.  

 
Ui  /    α (o) 0 18 36 54 72 90

210V 209 197 183 167 148 123

230V 229 211 199 184 163 136

250V 250 225 212 196 174 145  таблица 5 
 

 
 

Фиг. 15. Графики на изходното напрежение при изменение на ъгъл α  
за три стойности на входното напрежение 

 

Вижда се, че желаната стойност на изходното напрежение може да се получи при 
стойност на входното напрежение Ui в определен диапазон и ъгъл на регулиране α от 
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0 до 90 градуса. Това се реализира плавно по параболичен закон. За трите входни 
напрежения графиките са почти паралелни. 

В таблица 6 са дадени измененията на изходната мощност при изменение на 
входното напрежение ± 20% и ъгъл α от 0 до 90о.  

 

Ui  /    α (o) 0 18 36 54 72 90

210V 3,45 3,3 3,08 2,75 2,3 1,61

230V 4,6 4,4 4 3,55 2,9 1,99

250V 5,6 5,4 5 4,4 3,6 2,5  таблица 6 

 
Фиг. 16. Графики на средната стойност на изходната мощност при ъгъл α  

при изменение за три стойности на входното напрежение 
 

Необходимата стойност на изходната мощност може да се осигури при входното 
напрежение Ui и ъгъл на регулиране α от 0 до 90 градуса. Реализира плавно по 
параболичен закон. Така се осигурява стабилна мощност към товара с регулиране на 
ъгъла на управление, който компенсира промените в захранващото напрежение. 

 

Заключение 
1. Остаряващата захранваща разпределителна мрежа, добавянето на нови жи-

лищни мощности (климатици и др.), лошата и недостатъчна профилактика и под-
държане, постоянното колебание на мрежовото напрежение изострят все повече 
вниманието ни относно този проблем. Разработеният преобразувател е особено 
подходящ за осигуряване независимо напрежение към товара там, където захранва-
щата мрежа е значително нестабилна.  

2. Чрез промяна на ъгъла на регулиране може да се постигне постоянно изходно 
напрежение и мощност, независимо от промените на напрежението, идващо от 
захранващата мрежа.  
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НЯКОЙ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗБОРА НА КОМПЮТЪРЕН 

ХАРДУЕР ЗА ДЕСКТОП КОМПЮТРИ 
 

Пламен Ангелов 
Бургаски свободен университет 

 
SOME FEATURES WHEN CHOOSING COMPUTER HARDWARE 

FOR DESKTOP COMPUTERS 
 

Plamen Angelov Angelov 
Burgas Free University 

 
Abstract: When assembling a computer configuration for the first time, important hardware 
selection considerations must be taken into account. There are several major shortcomings 
that are allowed related to the optimal choice of computer hardware. 
 

Keywords: computers, hardware 
 
 

Увод 
При първото ви сглобяване на компютърна конфигурация трябва непременно се 

вземат под внимание важни особености относно избор на хардуера. Съществуват 
няколко основни пропуски който биват допускани свързани с оптималния избор на 
компютърен хардуер (особено при първа конфигурация). 

 

С какво трябва да се съобразим при избора на специфичния хардуер  
1. Захранването на системата 
a. Един от най-важните компоненти за изграждане на коректна хардуерна кон-

фигурация е правилния избор на захранване, като всяка техника така и тези 
захранвания трябва да бъдат специфицирани според тяхното качество. 

b. PFC 
c. Пулсации 
d. Работна температура на използваните кондензатори 
e. Използване на мощни резистори в зона с недобро охлаждане 
f. Качество спрямо мощност – Качество 600W срещу мощност 1000W 
g. Приблизително изчисление на желаното захранване 

- Според препоръката на NewEgg [1] 
- Според препоръката на Cooler Master [2] 
- Според препоръката на OuterVision [3] 

h. Сайтове препоръчващи различни конфигурации, като www.tomshardware.com 
[4] и др. 
 

2. Диверсификация на средствата вложени в конфигурацията 
Според приложението на компютъра трябва да направим анализ кой от компо-

нентите ще бъде определящ за диверсификация на разходите. При игрови машини ва-
жен избор е: 

 

a. видео картата 
b. използвания процесор 
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c. оперативна памет 
d. След което ще можем да направим избор на допълнителните компоненти, като 

MB и цветни ефекти на кутията. 
 
3. Несъвместимост на различните компоненти или неправилно монтиране (често 

случайна грешка) 
a. Тип на процесор (сокет) и дънна платка която поддържа този формат – 

Пример: сокет LGA1151 трябва да бъде конфигуриран правилно с подходящ 
MB 

b. DDR4 - RAM паметта и поддръжка на MB 
c. Физическите размери на използваната графична карта и броя на заетите гнезда 

на PCI-E спрямо форм фактора на използваната кутия 
d. Завишено внимание при монтаж/демонтаж на процесора, като задължително се 

съобразява с указания маркер на самия процесор. 
 
4. Overclock 
a. Типа на използвания процесор трябва внимателно да се подбере с типа на 

използвания MB, няма да бъде подходящо да бъде избран процесор който е 
отключен с MB който не позволява тази функция 

b. Варианта за промяна на работната честота през основния таймер (100MHz) 
или менажиране на основната комуникация с дъното (при по-стари дъна FSB и 
промяна на BIOS) от дълго време не се практикува и не се препоръчва за 
съвременни дъна. 

c. Точния избор на процесор обикновено се шифрира в някой от последните 
букви след означението на типа. Пример: Intel Core i7-9700K е отключен и поз-
волява промяна на работната честота (Overclock) , докато Intel Core i7-8700 не 
позволява подобна възможност. 

d. Избора на MB е определен от типа на използвания чипсет, повечето означения 
на този чип използват буквите H, B и Z. Срещата на чипсет започващ с H или 
B няма да позволи функция за Overclock. Възможно е да се насочим към MB 
което позволява промяна на работната честота без да инвестираме в процесор 
с тази възможност. Този формат е приемлив понеже в бъдеще процесора може 
да бъде заменен, но нека помислим какво ще бъде решението в случай на 
оключен процесор с MB което ограничава тази функция. 

 
5. Оптимизиран избор на GPU 
a. Внимание за използвания монитор и неговата разделителна способност 
b. Кадровата честота предоставена от картата не се съвместява с монитора 

- Първи вариант е избор на видео карта с високи възможности и лош монитор 
ще предизвиква ниска кадрова честота ограничена от монитора 

- Втори вариант е избор на видео карта с ниски възможности и качествен мо-
нитор няма да може да използва пълният ресурс на монитора. При високока-
чествен монитор ще се получи изкуствено намаляване на кадровата честота. 

 
6. Портовете на външния монитор 
a. Несъвместимост между различните портове (DisplayPort, HDMI, DVI) – може 

да бъде решено чрез съответния преходник, но вероятно ще предизвика някой 
изненади. 
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7. Нискокласни компоненти 
a. Избора на доказан производител 
b. Сравнителни тестове на независими компании, освен гореспоменатите 
c. Оптимално захранване 
d. Оптимално охлаждане. 
 
8. Операционната система 
a. Основното при избора е съобразяването с приложните програми. Windows е 

най-предпочитаната OS, дори за офис приложения.  
b. Linux е добра мрежова конфигурация, но често не е предпочитана за офис 

приложения. 
 
9. USB3.0 
a. Кутия 
b. MB без USB3.0 предимно за по-стари компютри. 
 
10. Диагностична платка или зумер е предимството при диагностика 
a. Притежаване на платка за диагностика която обикновено се монтира на PCI-E 

(за съвременни дъна), Разчитане на кодовете за съответното дъно 
b. Изработване на собствен зумер при необходимост 
c. Тест с Boot USB 
d. Virus scan 
e. HDD 
f. Висока температура 
g. Замърсяване и лошо охлаждане. 
 
11. Internet 
a. Съвременната мрежова връзка спокойно достига до 10Gbit/sec, но дали всеки 

компютър има подобна връзка 
b. 100Mb/sec или 1Gbit/sec – според приложението на компютъра 
 
Заключение 
Избора на хардуер е ключов фактор за работата на стационарния компютър. 

Спазването на посочените препоръки ще намали до минимум най-честите пропуски 
при избора на специализирания хардуер. 
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Abstract: This report examines a hybrid propulsion system for a sea vessel for tourist trips. 
The behavior of the system during the sea transition - charge and discharge of batteries, 
energy production, etc. Was studied. 
 
Key words: PV-system, sea voyage, hybrid system. 
 

 
Въведение 
Въздействията върху околната среда от големите фериботи, туристическите и 

круизни кораби включват емисии на парникови газове от дизеловите двигатели, за-
мърсяване с нефт и акустика. Отработените газове от изгарянето на дизеловото гори-
во в корабите са важен източник на замърсяване на въздуха (SOX, NOX, PM, CO, CO2 
и HCs). Въз основа на проучването на Международната морска организация (IMO) 
еквивалентните емисии на въглероден диоксид от корабоплаването са оценени на 
2,2% от общите емисии [2]. Прогнозираните еквивалентни емисии на CO2 от големи-
те кораби се очаква да се увеличат с 50% –250% до 2050 г., ако не се предприемат 
действия. Освен това влиянието на морските дизелови двигатели е по-значително в 
близост до пристанищата, т.к. като дизеловото гориво в петролните танкери и кон-
тейнерните кораби има по-високо съдържание на сяра и е по-евтино в сравнение с 
дизеловото гориво, използвано за сухопътни приложения. 

 

Фотоволтаичната технология може да бъде едно рентабилно решение за кораби-
те. Фотоволтаичните системи могат да действат като идеални допълнителни източни-
ци на енергия, независими от електромеханичната система на кораба [1,2]. Те имат 
следнете предимства: 
 Произвеждат електрическа енергия без странични продукти от типа на газови 

емисии или шум; 
 Имат ниски разходи за поддръжка; 
 Използват ограничено или не използват механично движещи се части; 
 Имат лесен монтаж и бърза подмяна в случай на стареене или дефекти; 
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 Имат задоволителен живот при гарантирана изходна мощност на фотовол-
таичния панел, която обикновено не може да бъде по-малка от 80% от номи-
налната след 25 години експлоатация; 

 Могат да се поставят в малки повърхности. 
 

Морската среда може да бъде вредна както за електрониката, така и за панелите 
на фотоволтаичната система. Високите нива на влажност и сол могат да причинят 
късо съединение и да предизвикат корозия на механичните части на преобразувате-
лите.  

Европейският комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) разра-
боти степени на защита срещу проникване (IP код), която мащабира нивата на защита 
на електрическата верига от твърди предмети, материали и течности. Класът на за-
щита на преобразувателите, вградени в морските фотоволтаични централи, трябва да 
бъде най-малко IP54 или IP54 W. 

Инсталирането на фотоволтаични инсталации на морски плавателен съд също е 
под ограничение на площта. Системите не трябва нито да възпрепятстват прехвърля-
нето на товари и хора, нито да покриват места с финансово значение като палуба, 
складови зали и резервоари.  

При морските PV-приложения изборът на типа клетки е свързан с общите разхо-
ди и вида на инсталационната повърхност. Кристалните клетки са по-подходящи за 
плоски повърхности. Те имат ниска цена, висока ефективност и висока плътност на 
мощността, което дава възможност да се използват напълно малките инсталационни 
площи. Изборът на монокристален или поликристален тип панел се определя от об-
щия бюджет и наличната площ. Модулите с тънък филм са по-предпочитани за про- 
зрачни повърхности като прозорци и стъклени фасади, за кривини и за сенчести места. 

 
I. Технологии за инсталиране на фотоволтаични панели и преобразуватели, 

адаптирани за морски приложения 
 

1.1. Централизираната технология (с единичен преобразувател) 
Мощността се генерира от паралелно свързани редове панели.  

 

А.          В. 
 

Фиг. 1. Централизираната и струнна технология. 
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Всеки низ осигурява необходимото високо DC напрежение, което задвижва пре-
образувателя, докато паралелната им връзка генерира голям ток [3,4,5,6].  

Допълнителни характеристики на централизираната технология (Фиг. 1, А) са 
използването на единична контролна система за проследяване на максималната точка 
на мощност (MPPT) и диоди в края на всеки низ, които блокират обратните токове 
поради сенките или температурните разлики в мрежата.  

 

Предимствата на централизираната технология в морските приложения са след-
ните: 
 Могат да се генерират големи количества електрическа енергия; 
 Преобразувателят може да бъде далеч от PV мрежата, защитен от влага и прах. 
 Може да се прилага както за еднофазна, така и за трифазна AC шина. 
 

Недостатъците са: 
 Необходимост от големи монтажни площи; 
 Единичния преобразувател няма резерв, което повишава риска от пълна пов-

реда на системата в случай на неизправност; 
 Само един и същ тип фотоволтаични панели могат да бъдат инсталирани; 
 Има високо напрежение в точката на свързване между PV мрежата и преобра-

зувателя, което води до а) по-висок риск от токов удар, 
 По-висока цена на окабеляването (специални спецификации за изолация и ви-

сок пренос на мощност), и др. 
 
1.2. Стринг технология 
Възможен заместител на централизираната технология е стринг технологията, 

която е популярна в страните, пионери на PV-технологията, като Германия. За разли-
ка от централизираната технология, PV-мрежата се състои само от един низ, който е 
прикрепен към преобразувател, характеристика, която намалява инсталираната мощ-
ност, но дава много предимства на новата технология. Диаграма на стринг техноло-
гията е представена на Фиг. 1, В. 

 

Предимства на технологията са: 
 Поради последователното свързване на панелите, не винаги е необходимо до-

пълнително усилване на входното напрежение на преобразувателя; 
 По-малко нужда от инсталационна площ, но все още значителна; 
 По-висока ефективност в сравнение с централизираната технология; 
 Преобразувателят може да е далеч от PV мрежата, защитен от влага и прах; 
 Може да се прилага както за еднофазна, така и за трифазна шина за променлив 

ток. 
 

Недостатъците са: 
 Само един и същ тип фотоволтаични панели могат да бъдат инсталирани; 
 В зависимост от инсталирания брой PV панели, генерираната мощност от 

всеки низ варира между 0,7 kW и 3 kW и др. 
 
1.3. Мултистринг технология 
Мултистринг технологията (Multistring technology), която напоследък се налага 

на световния пазар, е еволюция на стринг технологията (Фиг. 2, А). Предлаганото уп-
равление на захранването е подобно на централизираната технология без недостатъ-
ците на втората.  
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Както е показано на Фиг. 2, А в дизайна се изискват множество низове от панели 
със съответните им преобразуватели, паралелно свързани към един централен преоб-
разувател[5,6]. 

 
Предимствата на технологията са: 
 Във всеки низ могат да се инсталират различни видове и брой панели; 
 Блокиращи диоди не са необходими; 
 Преобразувателят може да бъде далеч от PV мрежата, защитен от влага и 

прах; 
 Може да се прилага както за еднофазна, така и за трифазна шина за промен-

лив ток. 
 

А.     В. 
 

Фиг. 2. Multistring technology (A) и MIC технология (B). 
 

Недостатъците са: 
 Допълнителният преобразувател във всеки низ увеличава общите разходи; 
 Проблемите с високото постояннотоково напрежение към точката на свързва-

не между PV-мрежата и преобразувателите и явленията за гореща точка все 
още остават; 

 Дори системата да е толерантна по време на повреда на преобразувателя на 
низ, тя не може да остане работеща, ако основният преобразувател е повреден; 

 Необходими са големи монтажни площи. 
 
1.4. MIC технология 
В сравнение с гореспоменатите технологии MIC имат следните характеристики 

(Фиг. 2, В): 
Предимства: 
 Напрежението в точката на свързване между панела и преобразувателя е 

ниско; 
 Изисква се минималната инсталационна площ, което ги прави идеални за 

морски приложения, особено в PV инсталации, интегрирани в прозорци и 
стъклени фасади; 
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 Надстройката на инсталирания капацитет на мощност е успешна чрез инста-
лиране на повече модули към шината, без допълнителни ограничения от пре-
дишния дизайн на системата; 

 Фотоволтаичната централа, базирана на многобройни MIC, може да генерира 
енергия дори когато един или повече преобразуватели не работят; 

 Панелите са без риск от горещи точки. 
 

Недостатъци: 
 MIC е предназначен за еднофазни приложения, като изходното напрежение 

малко надвишава 300 V (без използването на трансформатор). При морските 
приложения обаче може да се наложи не само да доставят трифазни товари, 
но и да достигнат изходни напрежения, равни на 400 V (DC или AC); 

 Максималната генерирана мощност се определя от номиналната мощност на 
фотоволтаичния панел. Според настоящата търговска технология тя не може 
да преодолее 350 W; 

 Поради разположението в близост до панела, преобразувателят е изложен на 
екстремни експлоатационни условия (влажност, температура), които намаля-
ват експлоатационния живот и правят проектните спецификации по-трудни за 
успех;. 

 Ефективност в сравнение с другите топологии е по-ниска. През последните 
години обаче се провеждат интензивни изследвания, за да се увеличи [7,8,9]. 

 
II. Хибридна система за осигуряване на електроенергия на плавателен съд 
 

2.1. Описание на системата 
 

Системата включва два дизелови двигателя с мощност 82.5 kW всеки и фотовол-
таична централа, включваща 20 броя поликристални панели с размери 1.2/0.8 Мощ-
ността на всеки панел е 160 W, а общата инсталирана мощност – 3,2 kWp. 

 
Алгоритъмът на работа на системата включва: 
 Маневриране от излизане от пристанище – на електроход; 
 След спад на заряда на акумулатора на 70%  (оптимален вариант) се включват 

двата дизелови двигатели, което води до увеличаване на скоростта на движе-
ние и заряд на акумулаторите; 

 След достигане на 100% заряд на акумулатора може да се премине отново на 
електроход; 

 Влизане в пристанище – на електроход. 
 
2.2. Експериментални резултати 
 

Тестът на хибридната система бе проведен при следните условия: излизане на 
плавателния съд от пристанището на електроход, при което се получи разреждане на 
акумулаторните батерии на 70% (Фиг. 3, А, В). 

Полученото напрежение при съвместната работа на фотоелектричната централа и 
дизеловите двигатели е показано на Фиг. 4. 
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  А.      В. 
 

Фиг. 3. A - Начало (99,1%) процеса на разряд на акумулаторите  
при движение на електроход; B – край на разряда. 

 

 
Фиг. 4. Експериментални резултати от съвместната работа  

на елементите на хибридната система. 
 
 

Заключение 
Предложената хибридна система за електозахранване на катамаран за туристи-

чески пътувания има следните предимства: 
 Системата разполага с няколко източника на енергия – дизелови двигатели, 

фотоволтаична система и акумулатори; 
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 Системата е надеждна, т.к. не разчита само на един източник на енергия; 
 Различните източници на енергия си взаимодействат по начин, който е най- 

благоприятен за живота на акумулаторите; 
 При случай на свръхпроизводство на енергия от фотоволтаичната система, 

респективно и от дизеловите двигатели, зарядният ток се ограничава с цел 
осигуряване на оптимални условия на работа на акумулаторите.  
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НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОПУСКИ ПРИ АСЕМБЛИРАНЕ 

НА ДЕСКТОП КОМПЮТРИ 
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OFFEN MISTAKE WHEN WE ASSEMBLING DESCTOP 

COMPUTERS 
 

Plamen Angelov Angelov 
Burgas Free University 

 
Abstract: Once the optimal choice of computer components has been made, and especially 
given that most people know the basic components (MB, HDD, PSU, CPU, GPU), this 
material will address the most common mistakes. Some of the observed omissions are not 
fatal, but it is good to take them into account. 
 

Keywords: computers, hardware. 
 
 

Увод 
След като бъде направен оптимален избор на компютърните компоненти и осо-

бено в предвид на това че повечето хора познават основните компоненти (MB, HDD, 
PSU, CPU, GPU) в този материал ще бъдат разгледани най-често срещаните 
пропуски. Някой от наблюдаваните пропуски не са фатални, но е добре те да бъдат 
взети в предвид. 

С какво трябва да се съобразим при асемблирането на специфичния хардуер  

1. Организация на работното място 
a. Организацията на работа 
b. Техника на безопасност 
c. Антистатични подложки и гривни 
d. Подходящи инструменти от висок клас  
e. Кримпер клещи. 
 
2. Рутера и връзката с интернет 
a. Достъп до подходящи ръководства според препоръката на производителя – 

място на свързване на външните USB връзки 
b. Реда на сглобяване на цялостната конфигурация 
c. Обновяване на драйвери – хардуерна спецификация на използвания хардуер 
d. Кабелна връзка през време на инсталиране. 
 
3. Разположението на всички кабели 
a. Добрата практика изисква добро охлаждане 
b. Мястото на кабелните снопове и тяхното аранжиране 
c. Мястото на захранването според форм-фактора. 
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4. Препоръките на производителя [4] 
a. Липса на четене на препоръките особено за специфичните компоненти – 

примерно слотовете на MB и начина им на работа с оперативната памет 
b. Прибързан монтаж 
c. Разполагане и при възможност съобразяване на точното място за на някой от 

свързващите кабели 
d. Внимание в детайлите. 
 

5. Екраниране на входно/изходите на компютъра 
a. Екранен панел на MB при съвременните десктоп конфигурации. 
 

6. Монтажа на дистанционерите на дънната платка 
a. Внимание за точните места 
b. Липса на опит при монтаж на изолираните дистанционери 
c. Подходящи инструменти 
d. Без прилагане на прекалено голямо усилие. 
 

7. Небрежната работа и статиката 
a. Подходящо облекло –  
b. Подходяща антистатични подложки и гривни 
c. Повишено внимание при монтаж на CPU 
d. Завишено внимание при монтаж на оперативната памет. 

 

8. Термопастата 
a. Начин на нанасяне – най-добрия е 5 точково нанасяне (във всеки ъгъл и в 

центъра), препоръчана паста ThermalGrizli, MX-4, MX-5 и др. 
b. Добре преценено количество. 
 

9. Оперативната памет 
a. Начин за монтаж и спазване на съответния репер 
b. Подходящо охлаждане при нужда – М.2. 
 

10. Заключването на отделните слотове 
a. Премерен натиск с възможност за придържане на MB 
b. Внимателно заключване на страничните ограничители 
c. Най-често мястото на контакт следва да се поддържа добре. 
 

11. Двуканалната конфигурация на оперативната памет 
a. Най-важното в този случай е подходящо ръководство на производителя 
b. Цветното кодиране на слотовете – най-честа грешка е монтаж на паметите в 

съседни слотове. 
 

12. Липсва свързването на някой проводници 
a. Отделно захранване на видео картата 
b. Бутон за стартиране 
c. Външни портове изведени отпред. 

 

13. Посоката на охлаждането 
a. Охлаждането и какъв е правилния начин за отнемането на топлина 
b. Допълнителните вентилатори и подходящите им места на свързване 
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c. Мощност на вентилаторите и съвместимост с мощността на порта 
d. Мястото на монтаж на кутията и топлинния поток. 
 

14. Точното място за свързване на монитора 
a. Вградена и външна видео карта 
b. Работа с повече от една външна видео карта. 
 

15. Работа с различните компоненти при включен компютър 
a. Внимание с техниката на безопасност 
b. Статичното електричество – Работните напрежения не са опасни за човешко-

то здраве, но как ще се отразят нашите статични напрежения на компютъра. 
 

16. Разклонителя и посоката на включване в него 
a. Зануляване 
b. Правилната посока на свързване на различните компоненти в системата 
c. Премодулация на захранващата мрежа 
d. EMI смущения 
e. Мощните фазови регулатори 
f. Трифазното захранване и неговата несиметрия 

 

След сглобяване на конфигурацията 
1. Твърде дълго време сме се ангажирали с този технически проблем 
a. Техническото предизвикателство и какво може да ни накара да се откажем 
b. Дефект в системата – кой е компонента 
2. Работната температура 
a. Периодична проверка на оперативната температура CPU; HDD; PSU [1], [2], 

[3] с подходящи програми за диагностика CoreTemp, CPU-Z, HWiNFO64 и др. 
b. При съмнение ще бъде добре темп да бъде сравнена с външно измерване 
c. Възможност на BIOS и сравнение на измерванията с неговите параметрис 
d. Приблизителни temp на различните компоненти TDP според конкретния 

производител 
3. Drivers 
a. Device menager 
b. Актуализиране на подходящи драйвери от сайта на съответния производител – 

това е най-добрия вариант 
c. Хардуерното ID на липсващото устройство 
d. DriverpackSolutions 
 

Заключение 
Асемблирането на хардуер е ключов фактор за работата на стационарния компю-

тър. Спазването на посочените препоръки ще намали до минимум най-честите про-
пуски при сглобяване на специализирания хардуер. 
 
Използвана литература 
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Abstract: The main purpose of this report is to present a theoretical hybrid model for 
seawater desalination including a photovoltaic plant and salt pans as a source of seawater 
in a closed production cycle. 
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Въведение 
 

Черноморската вода е сложна смес съдържаща вода – 96,5%, соли – 2,5%, разтво-
рени газове, както и вещества от органичен и неорганичен произход.  

Най-разпространените йони на морската вода са: хлоридните (Cl−), натриевите 
(Na+), сулфатните (SO42−), магнезиевите (Mg2+), калциевите (Ca2+) и калиевите 
(K+). По тегло тези йони съставляват около 99% от всички морски соли, като коли-
чеството им в обем морска вода може да варира. Химическа характеристика на вода-
та за съдържанието на сол в морска вода се определя от солеността (S) – количество-
то соли, съдържащо се в 1 m3 вода, а солевото съдържание се изразява с мерната еди-
ница промил.  

Солеността на черноморската вода в Бургаска област е 16000-18000 mg/l. Чрез 
обезсоляването на морска вода се постига сладка обезсолена вода и получването на 
сол за хранителни и промишлени нужди. 

 
I. Обзор на методите за обезсоляване на морска вода 
Солеността на морската вода я определя като негодна за директна консумация. 

Чрез обезсоляването се постига използването и за различни технологични и битови 
нужди. Термичните (дестилацията, изпарението) и мембранните процеси (обратната 
осмоза) са базирани като основни технологии за обезсоляване на морска вода [1,2,3]. 

Други процеси са свързани с йонообмен, електродиализа, замразяване, хидроди‐
намично отделяне (сепариране) и т.н Въз основа на тези технологии се изграждат 
централи за третиране на морската вода. 

Разпределението на използване на различните технологии в световен мащаб е 
следното: 71.5% от обезсолените води са получени чрез процеси на дестилация, 19% 
при обратна осмоза, 9.4% при електродиализа и 0.1% при замразяване и йонообмен. 
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1. Дестилация 

Дестилационните процеси се основават на принципа, че при нагряване, до със-
тояние на кипене, водата се превръща в летливо съединение, а солите й не. Особе-
ност но тази технология е, че е енергоемка. 

 

1.1 Метод на мембранна дестилация (Membrane Distillation, MD) – включва 
хидрофобна мембрана с определена големина на порите, от едната страна на която се 
загрява морската вода, докато другата страна остава студена. Температурната разли-
ка между горещите и студените страни на мембраната причинява парното налягане 
на концентрирания разтвор да бъде по-високо от това на студената течност, в резул-
тат на това, водата започва да се изпарява при горещата страна на мембраната, про-
никва през мембранните пори и след това кондензира в чиста вода.  

 
MD системите могат да бъдат класифицирани в четири конфигурации, според 

характера на студeната страна на мембраната: 
 Мембрана с директен контакт за дестилация (Direct Contact Membrane 

Distillation, DCMD) – мембраната е в пряк контакт само с течни фази - солена вода 
от едната страна и прясна вода от другата. DCMD е най-широко използван метод за 
обезсоляване и концентриране на водни разтвори. При него както горещия разтвор, 
така и студения пермеат са в директен контакт с мембраната. Паровият път за дифу-
зия е ограничен до порите на мембраната и следователно намалява съпротивлението 
на масата и топлообмена. Течният пермеат действа като охлаждаща течност и пос-
тоянно циркулира, за да се кондензират парите напълно в мембранния модул, където 
дестилатът се смесва с охлаждащата течност. Хидрофобността на мембраната възпре-
пятства проникването на кондензираната пара през мембранната матрица и поддържа 
състоянието течност-пара. Въпреки, че DCMD осигурява висок пермеатен поток, зна-
чително количество топлина се разсейва чрез проводимостта на мембранната матри-
ца, поради непрекъснатия контакт между горещия и студения поток, поради което се 
проявява ниска ефективност; 

 Вакуумна мембранна дестилация (Vacuum membrane distillation, VMD). 
Вакуумна мембранна дестилация (VMD) е сред най-благоприятните MD методи. 
Микропорестите хидрофобни мембрани се използват за отделяне на водния поток от 
газовата фаза, поддържана под вакуум. Изпарението на течния поток се извършва от 
едната страна на мембрана, а преносът на маса се осъществява през паровата фаза 
вътре в мембраната. Възстановяването на парите се извършва извън мембранния мо-
дул от външен кондензатор. Наличието на вакуум от страната на пермеата позволява 
по-голям градиент на парциалното налягане и налага допълнителна движеща сила на 
процеса, което от своя страна води до по-висока скорост на производство на дестила-
ция в сравнение с другите методи на MD. VMD метода води до незначителни загуби 
от топлопроводност, което е предимство пред останалите методи. Използва се за от-
страняване като за органични, така и за летливи съединения от воден разтвор.  

 Мембранна дестилация на въздушна междина (Air gap membrane 
distillation, AGMD) – поставя се въздушна междина между мембраната и конденза-
ционната повърхност. AGMD въвежда запълнена с въздух кухина между мембраната 
и кондензационната повърхност, в който случай парите трябва да проникнат през де-
белината на мембраната и допълнително през въздушната междина, преди да достиг-
нат до студената повърхност. Ввъздушната междина действа като топлоизолационен 
слой между горещото подаване и охлаждащата повърхност, което води до значително 
намаляване на топлинните загуби чрез проводимост през мембраната. Това прави 
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AGMD като високо енергийно ефективен метод. Използва се за третиране на силно 
концентрирани солеви разтвори и за отстраняване на летливи съединения от водни 
разтвори; 

 Метеща газова мембрана дестилация (Sweeping Gas Membrane Distillation, 
SGMD) – използва се инертен газ като носител за произведената пара. В SGMD 
инертният газ се използва за измиване на парите от страната на пермеатната мем-
брана, за да кондензира извън мембранния модул. Има газова бариера, както при 
AGMD, за намаляване на топлинните загуби; но това не е неподвижно, което пови-
шава коефициента на пренос на маса. Тази конфигурация е полезна за отстраняване 
на летливи съединения от воден разтвор. Основният недостатък на тази конфигура-
ция е, че малък обем пермеат се разпръсква в голям обем на почистващ газ, което 
изисква голям кондензатор. 

Методите AGMD и SGMD могат да се комбинират в процес, наречен термоста-
тична дестилация с метеорологична метла (Thermostatic sweeping gas membrane 
distillation, TSGMD). В този случай инертният газ преминава през процепа между 
мембраната и кондензната повърхност. Част от парата се кондензира по конденза-
ционната повърхност (AGMD), а останалата част се кондензира извън мембранната 
клетка от външен кондензатор (SGMD) [4, 5, 6]. 

Тъй като AGMD и DCMD не се нуждаят от външен кондензатор, те са най-подхо-
дящи за приложения, където водата е проникващият поток. SGMD и VMD обикно-
вено се използват за премахване на летлив органичен или разтворен газ от воден 
разтвор. 

 

1.2. Многостепенни флаш процеси (Multi-Stage Flash Distillation, MSFD) – ме-
тод при който морската вода се изпарява последователно в няколко камери, в които 
налягането постепенно се намалява. Всеки последователен етап функционира при по-
ниска температура и налягане от предишния. MSFD метода се налага като скъпа тех-
нология за пречистване, изискваща огромно количество на енергия. MSFD централи-
те се препоръчват там, където са налични големи количества евтина или отпадъчна 
енергия (например конвенционални електроцентрали). Повечето инсталации на цент-
рали за MSFD се експлоатират в когенерация с електроцентрала.  

 

1.3. Мулти-колонната дестилация (Multi-Effect Distillation, MED) – представ-
лява нагряване на морската вода при висока температура в първите колони и използ-
ване на образуваната пара за нагряване на следващите колони, като накрая водата 
кондензира.  MED се състои от поредица от херметически затворени елементи. При 
всеки елемент се извършва последователност от последователни процеси на конден-
зация и изпаряване в низходящ ред на температури и налягания. Недостатък на ме-
тода е натрупването на котлен камък върху тръбите на котела. За минимизирането на 
енергийните разходите MED инсталации са включени към соларната дестилация. 

 

1.4. Соларната дестилация (Solar destilation, SD) – използва се слънчевата 
енергия за осъществяване на процеса дестилация. Солите и минералите не се изпаря-
ват с водата. За да се осъществи процеса на дестилация, се използват слънчеви пане-
ли или директно топлинната енергия на слънцето. Повечето системи са обикновени 
съдове с черно дъно, пълни с вода и покрити с прозрачно стъкло или пластмаса. 
Слънчевата светлина, която се абсорбира от черния материал, ускорява скоростта на 
изпарение. Най-опростеният модел в техническо отношение е технологията, базирана 
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на изпарители. Представляват специални призми, изработени от стъкло или пласт-
маса, в които се излива солената морска вода. 

В резултат на това слънчевата енергия повишава температурата на водата. Теч-
ността започва да се изпарява и се утаява под формата на конденз по стените. Капки-
те вода, излизащи от потока на пара се улавят в специални приемници. По този начин 
се достига коефициент на ефективност до 50%. Използването на естествени алтерна-
тивни енергийни източници ще доведе до опазването и съхраняването на природните 
ресурси, флората и фауната в дадения регион. Разглежданата технология ще доведе 
до нейната модернизация и възвръщаемостта на такива системи. Предимства SD ме-
тода е относително евтината поддръжка системата, липса на разходи за енергия, няма 
движещи се части. Недостатък на метода включва  сезонно (частично) използване, 
бавна скорост на дестилация, не е подходящ за по-големи потребителски нужди.  

Особен интерес представляват системите за възобновяема енергия (ВЕ), които 
предлагат алтернативни решения за намаляване на зависимостта от изкопаеми го-
рива. Общите инсталации за обезсоляване на възобновяеми енергийни източници в 
световен мащаб възлизат на капацитет под 1% от този на конвенционалните инстала-
ции за обезсоляване на морска вода [7,8,9].  

Силно обещаваща алтернатива е използването на хибридни методи, като вятър-
но-слънчеви системи, вълново-слънчеви системи, както и включени към други ос-
новни методи за обезсоляване като, фотоволтаичната (PV) технология, която може да 
бъде свързана директно към RO система и др. 

 
2. Обратна осмоза (Reverse Osmosis – RO).  
Обратната осмоза е метод за физично разделяне, която разделя разтворимите 

вещества от разтворителя. Водата се движи към разтвора с по-ниска концентрация, 
при което се подава налягане за да обърне процеса – обратна осмоза. Налягането, 
необходимо за предотвратяване на осмозата, се нарича осмотично. При този процес 
концентрацията на соли от едната страна на мембраната нараства, което повишава 
осмотичното налягане и намаля притока на прясна вода. За да се предотврати това, 
през камерата непрекъснато се подава нова морска вода, като потокът прясна вода е 
пропорционален на налягането. Мембраната задържа йоните на различни соли, и 
само йоните на водата и някои едновалентни йони могат да преминат през струк-
турата й.  

Мембраните за обратна осмоза могат да задържат повече от 98% от големите 
молекули, разтворени във водата (инфилтрат). Те могат да задържат и йони от първа 
валентност като Na+ и Cl-. 

Високата разделителна способност на мембраната способства за получаването на 
много чист филтрат, който е освободен от всички органични съединения и микроор-
ганизми. Мембраната не пропуска също така и отпадните продукти от жизнената 
дейност на бактерии и микроорганизми. Използваните мембрани са с висока селек-
тивност. Обезсолената вода не изисква допълнително обеззаразяване, което я прави 
подходяща за директна консумация. Изотермичните мембранни методи изискват по-
малко енергия от термичните. Мембранната филтрация работи в непрекъснат режим, 
мембраните нямат нужда от подмяна 5-7 години с правилна поддръжка. Включва 
химическо чистене два пъти в годината. 

Tехнологията на обратна осмоза намира приложение най-често в областта на 
обезсоляването на морска вода, филтрирането на добавъчна вода за водонагреватели, 
промиването на продукти, производството на микроелектроника, лабораторните 



 
 
 
 

Съвременни управленски практики XI - БСУ, 2021 
ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО 

НА СВЪРЗАНОСТТА И АВТОМАТИЗАЦИЯТА 
 

469 

изпитвания, биотехнологиите и при други процеси, за които е необходима пречисте-
на вода с висока степен на чистота. 

Най-често използваните мембрани за обратна осмоза са изработени от целулозен 
ацетат (ЦА) и тънкослойни композитни материали (thin film composite, TFC). Обик-
новено използваните конфигурации на мембрани са от спирално навити или кухи 
влакна. Съчетанията от конфигурации и качества на мембраните оказват влияние на 
ефективността на системата за обратна осмоза по отношение на отстраняването на за-
мърсителите и пропускането на максимално количество пречистена вода. 

Мембраните за обратна осмоза са конструирани така, че да са устойчиви на въз-
действието на химически вещества и микроби; да са механично и структурно стабил-
ни след определен експлоатационен период; и да отговарят на желаните изисквания 
за филтриране. 

Съществуват три основни техники за оптимизация, които могат да помогнат за 
повишаване степента на извличане и същевременно да намалят потреблението на во-
да – предварително третиране на пречистваната вода, използването на усъвършенст-
вани мембрани, и оптимизация на водния поток. 

Предварителното пречистване на водата на входа на системата за обратна осмоза 
може да намали замърсяването на мембраната и по този начин да повиши общата сте-
пен на извличане. Подаваната вода, в зависимост от източника й, може да съдържа 
суспендирани и разтворени вещества с различни концентрации – както органични, 
така и неорганични. 

Суспендираните частици могат да се отложат по повърхността на мембраната, 
запушвайки тръбите за подаваната вода и повишавайки напорните загуби в цялата 
система. Разтворените вещества могат да се отделят като твърда фаза от разтвора и да 
се отложат като котлен камък. Предварително пречистената вода, навлизаща в систе-
мата за обратна осмоза, може да намали натоварването на помпата, което да доведе 
до понижаване на консумацията на електроенергия. 

Съществуват различни видове конфигурации на системите за обратна осмоза – 
едностепенни, двустепенни, едностъпални и двустъпални. Системите за обратна ос-
моза могат да съдържат от една до няколко групи съдове под налягате.  

 
3. Електродиализа – (Electrodialysis, ED).  
Обезсоляването чрез електродиализа използва постоянен източник на ток и реду-

ване на катион-селективни мембрани с анион-селективни мембрани, които отделят от 
водата разтворените соли във вид на катиони и аниони. Тъй като процесът протича в 
електрично поле, електродиализата е в състояние да премахва йонни компоненти от 
разтвора, за разлика от обратната осмоза и дестилацията.  

Солената вода се подава успоредно в каналите между мембраните. Катионите и 
анионите се придвижват в противоположни посоки към съответните мембрани в от-
говор на приложеното напрежение. Обикновено процесът се разделя на много стъп-
ки, за да е по-икономичен и по-лесно контролиран. ED като цяло се използва основно 
за полусолени води. Мембраните при електродиализата подлежат на запушване. За да 
се предотврати това се прилагат процеси на обратна електродиализа (EDR). При това 
разменяне на каналите, натрупванията върху мембраните се премахват. Подобно 
решение често се прилага и при  слънчевите и вятърните генератори. 

Методът не е широко използван от гледна точка на разходите за оборудване и 
разходите за електроенергия. 
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4. Йонообмен.  
За обезсоляване на морски води се прилагат методи с използване на йонообменни 

регенериращи се смоли. В тях се използват слабо кисели и слабо основни групи, 
които се изместват от групите на разтворените соли. Методът е рентабилен и дава 
добри резултати за пречистване на водата от соли. Протичат в хетерогенна система 
течност-твърдо вещество. Обменът е между йоните в солената вода и йоните в твър-
дата фаза, наречена йонит (или йонообменник, йонообменна смола, полиелектролит). 
Те представляват водонеразтворими полимери, съдържащи подвижен йон. При 
създадените условия, приготвеният полимер реагира като обменя йони на солите със 
същия знак. Йонните топлообменници, поставени във водната среда, набъбват и 
увеличават  размера си 1,5 - 2 пъти. 

Процесът е рентабилен и поддържа обезсоляването на високо ниво. Позволява да 
се получи по-чиста течност за кратко време. Много често йонният обмен се използва 
и като междинна стъпка в процеса на обезсоляване. Йонообменните колони могат да 
премахнат йони от концентрата на първия етап от обезсоляване. Вторият процес на 
обезсоляване може да бъде мембранно или термично задвижван, или комбинация от 
двете технологии. 

С течение на времето, йонообменниците събират солите, разтворени във вода и 
кондензират. Наситените йонообменници се регенерират, след което се почистват. 
Продуктите, получени от наситени йонообменници, се наричат „елуати“, те включват 
разтвори на соли и основи. Някои от тях са ценни вещества, така че се изхвърлят като 
ценни компоненти. 

 
5. Замразяване.  
Методът на замразване (Freezing Process, FP) представлява охлаждане на мор-

ската вода до кристализация и отделяне на кристалите, от които се получава прясна 
вода. Получените кристали са с форма на игла и след разтопяването им стават годни 
за ползване. 

За замразяване се използват кристализатори (контактни, вакуумни, с топлообмен 
през стената), където водата контактува с газообразен или течен хладилен агент. По-
добно на дестилацията и този процес протича естествено в природата. При замразява-
нето на морска вода в образуването на леда не влизат солите, т.е. ледът е сладка вода. 
Методът позволява лесно разделяне на получените продукти. Получават се иглени 
кристални структури. Образуваните ледени кристали се отделят и разтопяват. Полу-
чава се вода със соленост не по-висока от 500-1000 mg/L, подходяща за различни ви-
дове ползване. Това е основният принцип, на който се основават методите на обезсо-
ляване на морска вода чрез замразяване. Има различни методи за отделяне на ледени-
те кристали. Изборът зависи от характеристики като размер и относително тегло на 
кристалите. Много често се използват перфорирани плаващи колони, върху които се 
задържа ледът. Въпреки, че този метод, се разработва като алтернатива на дестила-
цията, която да намали енергийни разходи, трябва да се каже, че при него също се 
изисква разход на енергия. 
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ІІ. Теоретичен хибриден модел за добив на сладка черноморска вода  
В световен мащаб обезсоляването на морската вода вече е факт. При такива 

тенденции обезсоляването на морски води се оказва напълно целесъобразно за 
крайморските населени места и обекти. Поради благоприятното си географско 
положение гр. Бургас е в пресечната точка на важни международни транспортни 
коридори. Нарастващата нужда от чиста питейна вода и ресурсът морска вода води 
до засилване на търсеното за бърз и качествен подход за обезсоляване на водата, 
влагайки най-малко капиталови разходи и достигане на по-добри показатели за 
„сладка вода“. Намирането на подходящ район за осъществяване на инвестиционен 
проект изисква първоначална инвестиция, пряк достъп до морски източник и място 
за осъществяване на разделянето на водата – течна фаза (сладка вода) и твърда фаза – 
(морска сол).  

На посочените условия теоретично подходящо място намиращо се в Бургаския 
залив са Черноморските солници АД Бургас. Запазвайки историческото и премина-
вайки към модерното може да се изгради енергийно и водо независима система за 
захранващ малък ЕКО-СПА комплекс с възможност за докосване до природата, лече-
ние и рехабилитация в полза на човечеството целогодишно. От него могат да се въз-
ползват хора от всички възрасти докосвайки се до безплатните дарове от природата. 
С безплатния и облагороден СПА център ще се привлекат множество туристи. Уче-
ници и техните учители ще бъдат привлечени с атракциони за посещения на открито 
и закрито като музей на солта, производство на сол, производство на елктроенергия, 
производство на сладка вода, убежище за гнездене и почивка на птици. По този на-
чин ще бъде възпитано и засилено културното наследство у подраствощото поко-
ление.  

В теоретичния хибриден модел за получаване на сладка черноморска вода ще 
бъдат добивани елктроенергия от слънчевата енергия, както и използването на систе-
ма за соларна дестилация. Тя се очертава на пазара като един от най-евтините източ-
ници на енергия. Фотоволтаичните клетки на пазара запазват своята икономическа 
стабилност, а получената електроенергия конкурентна на пазара. По този начин ще се 
осигури в комплекса целогодишен достъп до електричество, необходимо за обезпеча-
ването на СПА центровете, нощно осветление за нощни турове, нощно наблюдение и 
изучаване на птици, атракционно влакче без вредни емисии [10,11,12,13.14]  

 
ІІІ. Системи за възобновяема енергия 
Изграждането на автономна фотоволтаична система вече е факт и се предлага 

както на българския, така и на международния пазар. Системата ще се състои от 
фотоволтаични слънчеви панели, контролери за зареждане, соларни панели за гене-
риране на лъчи и инвертори за добиване на енергия изцяло от природни възобновяе-
ми източници. Предимствата на автономната централа е специален блок, в който се 
съхранява и акумулира енергията, осигурявайки независимост от наличието на слън-
чева светлина, бързо електрозахранване, системи за топла вода и отопление. Характе-
ризират се с устойчивост при неблагоприятни климатични условия при същата про-
изводителност. В зависимост от нуждите на ЕКО-СПА комплексът ще бъдат подбра-
ни със съответните параметри и мощности. 
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Фиг. 1. 
 

Интерес ще представлява избора на фотоволтаична система за обезсоляване на 
морска вода. Всеки отделен комплекс може да се състои от портативно устройство за 
обезсоляване на морска вода, което да осигури пречистена вода за пиене и битови 
нужди. Оборудването е с компактна структура, с висока надеждност при работа, 
лесна за експлоатация и поддръжка и висока степен на обезсоляване на прясна вода. 
Това е идеално оборудване, което да отговори на нуждите на хората, пребиваващи в 
рехабилитационния център. Оборудването може да бъде директно свързано с 220V 
AC захранване за захранване на оборудването (Фиг. 1). В същото време той също 
може да бъде захранван от 24V DC мощност, осигурена от автомобила или ръчно 
задействана аварийна DC мощност и 120W преносима слънчева енергийна система. 

 
 

С водещата в света „Технология за мембрана за обратна осмоза“, подобреният 
дизайн на оборудването за обезсоляване на морската вода ефективно преобразува 
морската вода в ултра чиста и чиста питейна вода, без миризми и бактерии. 
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С посочената апаратура се достига степен на обезсоляване до 98,5%, а прозвод-
ството на пречестена вода е 8-12 H/L. Притежава следните характеристики: 

Използвайки хибридни модели се достига не само допълване на енергийните и 
водните системи, но и стремеж за опазване на околната среда, и защита на местната 
флора и фауна. Достигането на висока степен на чистота на водата, осигурява качест-
вена, пречистена от излишни соли и минерали, тежки метали и органични вещества, 
готова за  директна консумация. 

 
ІV. Значимост на обезсоляването и използване на независима електро-

енергия 
Правилното управление на морските ресурси ще допринесе повече ползи на 

обществото. Обезсолената вода отговаря на всички качества на сладката вода, дори 
превъзхожда стандартите за качество на водата. В този контекст възползвайки се от 
ресурсите на Черно море произведенета допълнителна вода ще окаже влияние както 
върху флората, така и върху фауната на Земята. Водата като възобновяем източник 
заема важно място от гледна точка на ползите, които може да допринесе в ежедне-
вието при правилно управление на морските ресурси: 

 Производство на питейна вода; 
 Опазване на биоразнообразието; 
 Използване за нуждите на ЕКО-СПА комплакса; 
 Производство на сол; 
 Намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда; 
 Независими соларни системи за топла вода и отопление; 
 Целогодишен достъп за балнеолечение и рехабилитация и др. 
 

Обобщавайки изложеното, може да се окаже, че комплексното използване на ре‐
сурсите на Черно море може да реши редица екологични проблеми на сегашното ни‐
во на технологично развитие. Значението на водата е огромно както за опазването на 
сладководните екосистеми, така и за демографското и социално-икономическо разви‐
тие на Република България [16, 17, 18, 19].  
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