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ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

Проф. дпс Наталия Александрова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Промените в организациите изискват гъвкави подходи, умения и търсене на нови 

начини, стратегии и средства за ефективното управление на човешкия капитал в тези 

организации. А това изисква компетентност не само в работата с хора, но и познаване на 

организационното развитие, спецификите на организациите. 

Ключови думи: управление на човешките ресурси, механизъм за самооценка, здраве. 

 

INNOVATIVE APPROACHES IN HR MANAGEMENT – 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

Prof. DrSc. Nataliya Alexandrova 

Abstract: The changes in the organizations required flexible skills and developing new manners, 

strategic instruments for the effective management of the human capital. For realizing the changes 

HR knowledge demands a focus not only on the work with people in the organizations and at the 

same time a focus on organizational development, the development of the selfevaluation 

mechanisms, a care for the people’s psychological health. 

Key words: HR management, selfevaluation mechanisms, health. 

 

Какви са последните тенденциите в сферата на човешките ресурси и мениджмънта? Как се 

променя разбирането за организационна структура и какво е бъдещето ѝ? Kак ефективно се 

управляват виртуални и международни екипи? Какво е мястото на технологиите на 

работното място и дали роботите ще изместят хората? Как да се проведе ефективно 

обучение? Как да бъдете добър лидер и как самият вие да продължите да се развивате? 

Всички тези въпроси и много други стоят пред управлението на човешките ресурси. Те 

обхващат почти всички аспекти от функциотнирането на бизнеса – стратегическото 

планиране на работна сила, организационният дизайн, подбор и обучение, оценка и 

атестиране, развитие на таланта, анализ на мотивацията, ангажираността и 

удовлетворението на служителите, възнаграждения и др. Всяка една организация се стреми 

да бъде адаптивна и да посреща предизвикателствата на Пазара на труда. Един от ключовите 

аспекти е разработването и внедряването на иновативни техники, добри практики и подходи 

спрямо взаимодействието, управлението и оценката на представянето. Подобна 

стратегическа визия откроява този тип организации и спомага те да бъдат разпознати като 

добри работодатели и предпочитани места за развитие на човешкия капитал. За реализиране 

на целите на ефективното управление са необходими компетентни и знаещи служители. 

Привличането и задържането на най-иновативно мислещите хора и непрекъснатото 

усъвършенстване на техните знания, умения и компетенции, както и създаването на култура, 

която да подкрепя иноваците, предопределя посоката на успешните фирми да се откроят от 

конкурентите си в дългосрочен план. В този смисъл същностен аспект на доброто 

управление са хората и доброто управление на човешките ресурси, което предполага: 
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а) планиране и оценка - до момента планирането на човешките ресурси все още не 

е основен приоритет на държавната политика, като в резултат все още не е изградена 

и внедрена цялостна система за планиране на човешките ресурси. Съществуват 

единствено частично разработени инструменти, които не позволяват да се направи 

цялостен анализ и оценка на нуждите от специалисти в администрациите. Това важи, 

както по отношение на необходимата численост, така и до компетенциите, с които 

съответните експерти трябва да разполагат, за да се гарантира желаната ефективност 

и ефикасност в работата на администрациите като цяло и изпълнението на 

заложените цели. В редица сектори не намира все още ефективно приложение 

практиката за проектиране на длъжности според конкретно обусловените нужди на 

съответната администрация, което води до неефективно използване на наличните 

ресурси. Всичко това е работа на заетите в отдел “Човешки ресурси”. В практиката 

по управление на човешките ресурси иновативните подходи най-често се прилагат в 

дейността по набиране и подбор на персонала, обучение на човешките ресурси и 

организация на работа.  

По- нататък в дадената публикация ще се спрем по-конкретно на стратегическата цел, която 

в детайли представя професионалното и експертно управление. Едно от основните 

предизвикателства, пред които са изправени администрациите, е свързано с повишаването 

на ефективността на методите за подбор на служители. Те следва да гарантират, че на работа 

постъпват хора, чийто профил отговаря на идентифицираните потребности на съответната 

администрация и които, освен необходимата компетентност, имат и нужната мотивация за 

професионална реализация в дадени сектори. С оглед на това, на първо място е нужно да се 

развие цялостен механизъм за оценка и планиране на нуждата от специалисти. Това 

енеобходимо и ще позволи във всеки момент да се знае какви са специфичните области, в 

които има или се предвижда да възникне недостиг на квалифицирани експерти. По този 

начин администрациите ще могат да планират правилно необходимите човешки ресурси, 

както по численост, така и от гледна точка на нужните знания и умения.  

В резултат от идентифицирането на нуждата от човешки ресурси по-добре ще могат да се 

планират необходимите обучения, а подборът на нови служители ще се насочи към тези 

сфери, в които има или се очаква да възникне недостиг от специалисти. Това предполага 

разширяване на практиката по проектиране на длъжности съобразно специфичните 

потребности на отделните типове относно секторите в икономиката. Това ще позволи да се 

повиши ефективността при използването на човешките ресурси, като възлаганите функции 

на отделните длъжности се съобразяват изцяло с конкретните нужди на бизнеса. Товаа ще 

гарантира, че на работа постъпват само служители, от които има нужда, с оглед успешното 

изпълнение на заложените цели. Като елемент от системата за планиране на нуждата от 

служители, ще се развият и прилагат практики по въвеждане на гъвкави условия на труд, 

които предоставят алтернативи за ефективно използване на човешкия ресурс.  

б/ Все още не са налице ясни кариерни пътеки, които да показват на служителите 

възможните перспективи пред тяхното развитие. Поради това голяма част от тях 

бързо губят своята мотивация за работа. Необходимо е да се прилагат достатъчно 

ефективно политиките и принципите, стимулиращи мобилността на служителите и 

тя да се превърне в ключов елемент от тяхното кариерно развитие, като се използват 

пълноценно и различните възможности за мобилност на служителите в 

институциите. Като цяло съществен дефицит в администрацията е именно липсата 
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на изградена система за ефективно измерване на мотивацията. Нужно е да се 

прилагат адекватни инструменти за нейното повишаване. Не са достатъчно 

разработени програми за идентифициране и развитие на перспективни служители, 

които да преминават допълнителни обучения с цел развитие на експертните им 

познания или подготовката им за заемането на ръководни позиции в бъдеще.  

Насърчаване на кариерното развитие на служителите в администрациите, като се акцентира 

върху въвеждането на модерни политики за управление на кариерата. Нужно е да се 

разработят специфични кариерни пътеки, които да дават на служителите ясна перспектива 

за потенциалните направления, в които могат да продължат своята реализация, съобразно 

конкретните им интереси и компетентност. Това ще доведе до цялостно повишаване на 

мотивацията на служителите за работа в различни секторни администрации. Важна роля тук 

имат звената за управление на човешките ресурси, които трябва да могат да консултират 

служителите в тази насока и да им предлагат алтернативни възможности с оглед 

спецификата на направленията. С оглед на това да се създадат специални менторски, 

наставнически и коучинг програми, при които по-опитните им колеги ще могат да им 

предадат част от своите знания и умения. По този начин ще се подобри приемствеността в 

работата на администрацията, ще се улесни навлизането на младите служители и ще се 

способства тяхното развитие. Необходимо е да се внедрят адекватни стимули за по-

опитните служители да участват в подобни програми. Ще се стимулират също така 

алтернативни канали за предаване на знанията, като неформално обучение, самостоятелно 

учене и споделяне на знания в работна среда.  

в/Друго сериозно предизвикателство, пред което администрацията е изправена в 

момента, е свързано с настъпващите демографски промени. Броят на младите 

служители остава относително малък като средната възраст в администрациите през 

последните години се повишава. Все още в България не са цялостно приложени 

принципите на активното стареене, които да позволят на по-възрастните служители 

да останат ефективни в своята работа възможно най-дълго време. Липсват механизми 

за трансфер на знания от по-опитните служители към техните по-млади колеги, което 

създава затруднения на приемствеността в администрацията, а оттам и от загуба на 

експертиза.  

Прогресът на обществото и неговото икономическо развитие е силно зависимо от 

качеството на неговите човешки ресурси и пълноценното, ефективно реализиране и дейност 

на човешките индивид. Активността на стареещите/ предвид нарастването на броя на 

възрастните в съвременните общества/ е от съществено значение за качеството на техния 

живот и траекториите на приемственост в обществото. Определено тук можем да говорим 

за два взаимнообусловени процеса като определящо значение за ефикасността на тяхното 

функциониране е адекватното познаване на личността и психологическите ресурси на 

възрастните хора. 

Установяването на неформална среда за общуване между служителите може да допринесе 

за по-бързото им адаптиране, да обогати познанията им, да разшири контактите им и да 

стимулира професионалното им развитие. Приемствеността в администрациите ще развие 

работещи механизми за трансфер на знания и умения от по-опитните служители. Създават 

се предпоставки те да се ангажират с повече наставнически функции по отношение на по-

младите си колеги. Така ще се приложат на практика принципите на активното стареене, 

което ще стимулира опитните служители да останат проактивни и мотивирани на работното 



12 

място възможно най-дълго време. Това ще допринесе за цялостното формиране на устойчив 

капацитет в администрациите.  

Все още не се обръща достатъчно голямо внимание на въвеждането и развитието на новите 

технологии при управлението на човешките ресурси. С оглед постигането на ефективност е 

необходимо разработваните политики да се базират на задълбочени експертни анализи.  

Звената по управление на човешките ресурси не са достатъчно активни по отношение на 

разработването и изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси в 

администрациите. Като цяло липсва стратегическият поглед, който да постави хората като 

най-ценния ресурс, с който държавата разполага и следва да развива. Няма достатъчно 

условия, при които да се използват възможностите на споделените услуги с оглед 

оптимизиране работата на звената за човешки ресурси, като тези функции се концентрират 

на по-високо равнище.  

г/Провеждане на обучения за развитие на компетентностите на служителите е 

неотменна част от тяхното професионално развитие. Един от проблемите е свързан с 

липсата на задълбочен и цялостен анализ на потребностите от обучение. В резултат 

на това се стига до неефективно изразходване на средства, без да са налице желаните 

резултати, свързани с повишаване на експертната квалификация на служителите за 

по-качествено изпълнение на поставените им цели и задачи. Съществуват 

задължителни обучения за новоназначените служители и ръководители в 

администрацията, които обаче не могат да отговорят адекватно на нуждите. 

Необходимо е да се направи цялостна оценка на предлаганите обучения и да се 

установи по-голяма къвкавост с оглед адекватност на тематиките, свързани с бързо 

променящите се икономически и житейски условия и предизивикателства. 

Обученията са важен елемент от кариерното развитие на служителите, върху който 

следва да се поставя сериозен акцент и да се търси координиране на усилията между 

преките ръководители и звената за управление на човешките ресурси. Само по този 

начин може да се постигне синхронизация на действията и оптимална ефективност.  

Създаването на онлайн библиотека ще позволи да се насърчи самообучението на 

служителите и да се създаде единна точка за достъп до информация, което ще спомогне да 

се гарантира нейното качество. Има ясна изразена нужда от подобряване на капацитета и 

уменията в основни направления като специален акцент трябва да се постави върху 

изграждането на практически знания и умения за разработване и прилагане на конкретни 

политики и добро управление, лидерство и управление на промяната.  

Дейността на всяка структура следва да бъде адекватно осигурена с човешки ресурси, както 

по отношение на тяхната численост, така и по отношение на знанията и уменията, които да 

гарантират изпълнението на основните функции, за които тази администрация е създадена.  

Методите за подбор ще се модернизират и усъвършенстват, така че да се гарантира 

наемането на най-подходящите и квалифицирани кандидати. При подбора е необходимо да 

се отчитат също и демографските тенденции, за да се осигури постоянна приемственост и 

предаване на знанията от по-възрастните към по-младите служители.  

Изключително важно значение за ефективното функциониране на отделните звена и за 

развитието на добра работна среда имат лидерските умения на ръководителите и 

способностите им за управление на промяната, поради което се поставя акцент върху 

тяхното развитие и усъвършенстване. В този смисъл е важно да се насърчи използването на 
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практиките на груповото лидерство в администрациите. Чрез разширяване на 

възможностите за работа на проектен принцип различни служители могат да ръководят 

реализирането на отделни направления от дейността, което ще спомогне за подобряване на 

взаимодействието и екипната работа, както и за повишаване на удовлетвореността от 

дейността.  

Особено значение има въвеждането на гъвкави и ефективни инструменти, както за 

привличане на квалифицирани служители, така и за тяхното задържане. По отношение на 

младите служители да се развият механизмите за оценка на компетентностите им с цел 

идентифицирането и развитието на талантливи служители, които ще преминават 

допълнителни обучения за повишаване на експертните им познания или подготовката им за 

заемането на ръководни позиции в бъдеще. Освен възможностите за финансови стимули за 

по-квалифицираните служители, е необходимо да им се предоставят допълнителни 

алтернативи за развитие, с ясна кариерна пътека, която да бъде в съответствие с конкретните 

им очаквания и потребности. Всичко това е свързано с правенето на периодични анализи за 

ефектите от приложението на съответните модели на заплащане и оценяване на служителите 

в администрациите. По този начин следва да се гарантира, че те отговарят адекватно на 

динамичната среда, както и да се отстранят установените недостатъци в процеса на тяхното 

практическо приложение, които биха могли да доведат до изкривяването на модела и до 

неговата неефективност. 

Въвеждането на гъвкави политики в областта на заплащането и управлението на кариерата, 

които да мотивират държавните служители да останат в администрацията, е необходимо да 

се създадат предпоставки за ефективно предаване на знанията и гарантиране на стабилност 

в работата.  

Качественият подбор на служителите не е единствената необходима предпоставка, за да се 

гарантира, че администрациите разполагат с експерти с нужната компетентност. 

Необходимо е също така да се полагат значителни усилия за непрестанното развитие на 

уменията на служителите, както и за придобиването на нови знания, които да им помогнат 

в практическата работа.  

Особено резултативно е провеждането на периодични анализи за потребностите от 

обучения в администрацията, които следва да покажат както темите, върху които да се 

акцентира, така и служителите, които да бъдат включени в тях, с оглед изпълняваните 

функции. По този начин чрез въвеждането на таргет подход при определянето на темите и 

участниците в обученията ще се повиши значително тяхната ефективност.  

Експертният капацитет на звената за човешки ресурси в администрациите ще се повиши, 

като те трябва да създават добавена стойност при формулирането и реализирането на 

политиката за модернизиране на бизнеса. Необходимо е да се постави акцент в работата на 

управлението на човешките ресурси, както в процеса по оценка и планиране на нуждата от 

специалисти, така и при управлението на кариерата на служителите в администрациите. 

Съществена роля за развитието на работещи и служители е функционирането на 

перманентни, компетентни и информирани взаимодействия между звената по управление 

на човешките ресурси и центровете за кариерно развитие в бизнес организациите. По този 

начин чрез използване на предимствата, които споделените услуги предлагат, функциите по 

управление на човешките ресурси ще бъдат концентрирани на по-високо равнище. Това ще 

позволи да се постигне по-добра координация при изпълнението на политиката и 
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въвеждането на унифицирани практики, които да повишат ефективността. С оглед 

подобряване на работата и намиране на точния баланс при натоварването на служителите, 

които имат функции по управлението на човешките ресурси, ще се анализират 

възможностите за въвеждане на стандарти, обвързващи техния брой с числеността на 

съответните администрации.  

Поставянето на акцент върху въвеждането на новите технологии при управлението на 

човешките ресурси в администрациите. Те откриват значителни възможности за осезаемо 

облекчаване и подобряване работата на служителите. Информационната система следва да 

предоставя непосредствен достъп до всички необходими данни в областта на 

администрациите, както и на предвижданите тенденции в тяхното развитие, което ще 

подобри значително възможностите за изготвяне на своевременни анализи и вземане на 

информирани решения. Въвеждането ѝ във всички структури ще позволи да се унифицира 

до известна степен практиката по управление на човешките ресурси в администрациите като 

цяло.  

Иновациите са необходимо условие за повишаване на качеството на живот. Те са и средство 

за осигуряване на конкурентно предимство. Иновациите идват от естествената промяна, 

която е резултат от стремежа за постигане на резултати. Иновационните подходи прилагани 

в управление на човешките ресурси допринасят за осигуряване на иновативно мислещ и 

дейстнащ персонал. Това са част от предизвикателствата на мениджърите и HR 

специалистите или всички, които се занимават с управление на хора.  

Джон Ингам, който издава1 труд,  който акцентира върху управлението на таланти, 

организационният дизайн и развитието като изтъква, че напоследък се обръща и поставя 

акцент върху бъдещето на организационната структура. Все повече се обединяват 

изследователите върху виждането, че „дейността в сферата на човешките ресурси трябва да 

премине от това да се фокусира върху таланта, върху това да гледа повече и на 

организацията на таланта”. На съвременният етап на развитие на управление на човешките 

ресурси се формира по отншение на ново направление в организацията на кадровата 

работа — система за управление на талантите (talent management). Този термин, се определя 

и обособява т. нар. интегриран подход в управлението на различни HR-процеси, включвайки 

рекрутинг, наемане, бърза адаптация, обучение, управление на ефективността на дейността, 

развитие на лидерството и планиране на замяна на длъжностите, позициите. Освен това под 

управление на талантите се разбира систематично привличане, идентификация, развитие, 

въвличане, задържане и мобилизация на хората с висок потенциал. 

Към основните компоненти на системата talent management се относят: 

o Привличане и отбор на кандидатите. 

o Индивидуално кариерно планиране. 

o Оценка. 

o Планиране на заместването, приемствеността. 

o Организационно развитие посредством кадрова политика. 

o Управление на ефективната дейност. 

o Развитие на командно-индивидуалната работа. 

o Политика на задържане на сътрудниците. 

                                                           
1 „ Социалната организация” /2017. 
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Всеки един от тези компоненти в голяма степен съдържа сериозен приложно-

психологически анализ и конкретна работа. Исползването на система за управление на 

талантите е подходяща за компании с ясна визия и стратегия за своето развитие и представа 

за необходимия брой от  сътрудници, които чрез своята дейност ще способстват за постигане 

на целите. 

Един друг изследовател, Дейв Улрих е университетски професор, работи в областта на 

развитието на лидерството и човешките ресурси. В този контекст Дейв Улрих изтъква в 

последната си книга „Победа чрез организация” като поставя фокус и върху предпоставките 

от възможности, които съдействат за внедряването на новите организационни форми. Двете 

най-нови форми на организациите, които и понастоящем преобладават са общностите и 

мрежите. С особена популярност е новият ефективен организационен модел и това е 

холакрацията, който е базиран на самоуправлението на екипа, който е вариант за 

организацията. По своята дълбока същност този модел засяга пространно психологическите 

проблеми на самосъзнателните механизми на човека. Фокус се поставя и върху начина на 

организиране на работата, не само на модела.  

Все по-голям интерес се проявява по отношение на изучаването на ресурсните възможности 

на личността и психологическите фактори за постигане на личностно и професионално 

развитие /акме/. Сред системите за психолого-акмеологически фактори особена роля се 

отделя на феномена автопсихологическа компетентност като система от характеристики на 

субекта, които осигуряват високо ниво на самоинициация, самоорганизация, самоконтрол и 

саморазвитие. Автопсихологическата компетентност е една от главните субективни 

акмеологически фактори, върхови фактори за актуализирането на професионалния и личен 

потенциал на субекта, който позволява по оптимален начин да използва ресурсите за 

продуктивно решение на професионалните задачи в различни по степен на сложност 

проблеми на професионалното и лично битие на човека. Дейността на мениджърите е 

значима за развитието на основни бизнес процеси на организацията в контекста на 

управлението на въпросите, свързани с кадровата политика, развитието на 

организационната култура, готовността за саморазвитие и преобразуване. Ефективността на 

професионалната дейност на мениджъра се обуславя от развитието в този смисъл от 

автопсихологическата компетентност като субективна детерминанта. 

Автопсихологическата компетентност е интегрална акмеологическа характеристика, имаща 

определена структура и ниво на развитие и по специфичен начин представена в 

професионлната активност на мениджъра. Изследванията сочат, че високото ниво на 

автопсихологическата компетентност се проявява в дейността на мениджърите като 

самоефективност, способност за самоинициатива и креативност, самоменажиране. 

Високото ниво на автопсихологическата компетентност позволява на мениджъра 

целесъобразно да използва личните ресурси, да минимализира загубите, конструктивно да 

оптимизира собствената активност, да моделира саморазвитието, да конструира 

индивидуална траектория на кариерата и професионалния растеж.  

Стратегията, ориентирана към хората е това, което трябва да е на първо място за 

управлението, след това вече идват технологиите.  В този дух НР-ът е основният двигател 

на конкурентния успех. Определено според Дейв Улрих НР-ът трябва да следи дизайна на 

бизнеса, което означава, че след като бизнес организациите внедряват в работата си все 

повече проекти, същото трябва да прави и НР-ът. Например, да предположим, че цялостната 
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промяна е от йерархични функции към мрежи, тогава и отделите за човешки ресурси също 

по –често ще приличат на мрежи.  

НР-ът аналитици са особено важни за бизнеса, но предикативните анализатори са най-

новият тренд. Важно е да се изтъкне, че предикативните анализатори в човешките ресурси 

са един много актуален ключ за развитието на бизнес ефектите. За НР анализаторите е много 

важно да се следват следните стъпки:1. Определяне точно бизнес въпросите, които се 

нуждаят от отговор; 2. Идентифициране данните, които са нужни и откъде е източникът на 

данните; 3. Да се създадат устойчиви връзки между данните на НР-ът и бизнес целите; 4. 

Интегриране НР анализаторите по отношение на целият бизнес. Предикативните 

анализатори в НР-а се разглеждат като сменяем играч в бизнеса. „Силата на анализаторите 

може да направи измерима разликата при всяка стъпка като взема елемент от 

предикативните, качествени резултати” към нещо като квинтесенция на динамичните 

човешки възможности. Предикативните анализатори дават на лидерите в организацията 

инсайтът да имаш възможности да направиш очевидното, базирано на решения от предишни 

резултати. Процесът на анализиране на съществуващите данни може да подтикне бизнес 

лидерите да се учат от предишен опит и да предвиждат, да прозрят бъдещи резултати.  

Сравнителните изследвания относно управленческите умения показват, че ръководители на 

иновационни организации отделят значително повече внимание на персонала т. е. наличие 

на ориентация към хората. Тук бих искала да фокусирам същността на работата върху 

управлението на човешките ресурси към все по-нарастващата потребност от съхраняване и 

превенция на психическото здраве на служители и работещи. Съществуват множество 

доказателства, в които подробно се представят икономически данни, свързани с 

психическото здраве на работещите. Има доказателства и тематични изследвания, които 

показват, че практика, която е ефективна при отстраняване на фактори на риска и повишена 

устойчивост за преодоляването на стреса, бърнаут синдрома и борбата с тях е с по-добра 

ефективност в развитието на бизнеса, респективно на икономиката. 

Така практиката, която понижава стреса и съдейства за психическото здраве на работното 

място включва: 

o Внедряване на методи, които поддържат здравето и безопасността, включвайки 

разкриване на проблемите на болестта и предоставянето на ресурси за тяхното 

преодоляване; 

o Осигуряване на достъпност на информация за възможна помощ за всички 

сътрудници; 

o Увеличаване на включеността на работниците по пътя на повишаване на 

самостоятелността и участия в процеса на вземане на решения; 

o Поддържане на практики, които помагат на съотрудниците да могат да балансират 

между работата и потребностите, които не са свързани с работата; 

o Поддържане на ръста и развитието на съотрудниците с помощта на обучения и 

развитие на кариерата; 

o Признаване усилията на сътрудниците и системата на възнаграждения. 

Съгласуването с организационната култура и общото благосъстояние на компанията също 

може да се разглежда като мотивация. Данните от изследвания, изучаването на случаи и 

анкети информират за много допълнителни ползи, които получават компаниите от политики 

в областта на психическото здраве. Те включват в себе си това, как сътрудниците се отнасят 
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към организациите и доколко се чувстват мотивирани и подготовени за продуктивна и 

творческа дейност. Например, компанията British Telecom става една от първите във 

Великобритания, която започва широкомащабна програма за информиране по проблемите 

на здравеопазването и за решаване на проблемите на психическото здраве. Изменения в 

стратегиите, законодателството и в управлението на човешките ресурси могат существенно 

да подобрят психическото здраве на работещите. Доказано е, че такива изменения, освен, че 

понижават риска от развитие на психическите разстройства и подобряват състоянието на 

психическото здраве, положително влияят на здравето като цяло, на социалното и 

икономическото развитие на обществото. 

За да се намали работният стрес, въздействията следва да се насочат или за повишаване на 

способността на работещите да се справят със стресорите, или за тяхното отстраняване от 

работната среда. В тази насока е нужно да се организират работните условия като се 

използват три типа стратегии: делови и технически въздействия /например, увеличаване на 

разнообразни работни операции по отношение на основнта професионална позиция, 

усъвършенстване на трудовите процеси и условията на труд, намаляване на шума, 

понижаване на натовареността/, точно определяне на функционалните задължения и 

подобряване на социалните отношения (например, комуникациите, разрешаването на 

конфликти), а така също въздействия, насочени към множество изменения, отнасящи се 

както към работата, така  и към работещите. Повечето програми са насочени към 

понижаване на когнитивната оценка и стресорите и техните последващи ефекти, а не на 

понижаването или на отстраняването на самите стресори. 

Установено е, че превантивните стратегии смекчават факторите на риска, усилват 

защитните фактори, редуцират психопатологическата симптоматика и по-често 

предотвратяват развитието на някои психически разстройстав; те така също подобряват 

състоянието на психическото и физическото здраве и генерират социални и икономически 

преимущества и ползи. 

Представеният материал е опит да се изведат както проблемни предизвикателства така и 

аспекти от управлението на човешките ресурси през призмата, на които се акцентира на 

необходимостта от задълбочени практико-психологически компетенции и интервенции, 

които да допринесат за ефективността на тяхната работа като цяло, и конкретно тя да е 

ориентирана към хората. 
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УСТОЙЧИВОСТ И ДИНАМИКА НА ТОП УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

(БЪЛГАРСКИЯТ КОНТЕКСТ) 

Проф. д.с.н. Цветан Давидков, Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Проф. д-р Явор Янкулов, Университет за национално и световно стопанство 

Резюме: Редовните периодични проучвания за популярността, използването и 

работоспособността на управленските инструменти в света на бизнеса дават възможност да 

се очертае представителна картина за тяхната устойчивост и динамика. Развитието на 

управленските инструменти трябва да намира своевременно отражение в учебните планове 

и програми във висшите училища и университетите. Доброто ориентиране на студентите на 

полето на топ управленските инструменти и умението да си служат с част от тях повишава 

стойността на специалистите с висше образование и подобрява конкурентоспособността им 

на пазара на труда. 

Ключови думи: топ управленски инструменти – усточивост, динамика; български 

контекст. 

 

SUSTAINABILITY AND DYNAMICS OF TOP MANAGEMENT INSTRUMENTS 

(BULGARIAN CONTEXT) 

Prof. DrSc. Tsvetan Davidkov, Sofia University 

Prof. Dr. Yavor Yankulov, University of National and World Economy 

Abstract: Regular periodic surveys on the popularity, use and efficiency of management tools in 

the business world make it possible to outline a representative picture of their sustainability and 

dynamics. The development of management tools must be reflected in curricula and programs in 

higher education institutions and universities. The proper orientation of students in the field of top 

management tools and their ability to serve part of them increases the value of higher education 

specialists and improves their competitiveness on the labor market. 

Key words: top management tools – sustainability, dynamics; Bulgarian context. 

 

Увод. Очертаването на същността и актуалното „поведение“ на разпознаваеми управленски 

инструменти - в контекста на глобалната бизнес ситуация - е надежден ориентир за 

актуализиране на програми за обучение за бизнеса и актуалното учебно съдържание за 

студентите по управленски и икономически специалности. Ако се приеме, че тенденциите 

в съвременните организации изискват от мениджмънта ориентация към качество и 

вътрешно предприемачество, при изследването на актуалните управленски инструменти 

има основание да се приеме една по-обхватна визия. Затова наред с инструментите, които 

се очертават като водещи въз основа на проучвания, ние насочваме погледа и към такива, 

които исторически са показали работоспособност и устойчивост. 

Идентифициране на обекта на изследване. Глобално проучване на управленските 

инструменти през 2017 г. открои следните 25 (двадесет и пет) топ управленски инструмента:  
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Фигура 1. ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ТОП УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТА 

(въз основа на глобално проучване от 2017 г.) 

Advanced 

Analytics 

(Бизнес анализ 

и 

прогнозиране) 

Agile 

Management 

(системата 

Agile в 

проектното 

управление) 

Balanced 

Scorecard 

(Карти за 

балансиране; 

балансови 

карти) 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) 

Business Process 

Reengineering 

(Препроектиране 

на работните 

процеси) 

Change 

Management 

Programs 

(Програми за 

промяна на 

управлението) 

Complexity 

Reduction 

(Намаляване на 

сложността) 

Core 

Competencies 

(Ключови 

компетентност

и) 

Customer 

Journey 

Analysis  

(Анализ на 

потребителскот

о поведение/ 

преживяване)  

Customer 

Relationship 

Management 

(Управление на 

взаимоотношени

ята с клиентите) 

Customer 

Satisfaction 

Systems 

(Системи за 

удовлетворенос

т на клиентите) 

Customer 

Segmentation 

(Сегментиране 

на клиентите) 

Digital 

Transformation 

(Дигитална 

трансформация

) 

Employee 

Engagement 

Systems 

(Системи за 

ангажиране на 

служителите) 

Mergers and 

Acquisitions 

(Сливания и 

поглъщания) 

Mission and 

Vision 

Statement 

(Мисия и 

визия) 

Organizational 

Time 

Management 

(Управление на 

времето в 

организацията) 

Price 

Optimization 

Models 

(Модели за 

оптимизиране 

на цените) 

Internet of 

Things 

(Интернет на 

нещата) 

Scenario and 

Contingency 

Planning 

(Планиране въз 

основа на 

сценарии и в 

условия на 

несигурност) 

Strategic 

Alliances 

(Стратегически 

съюзи) 

Strategic 

Planning 

(Стратегическо 

планиране) 

Supply Chain 

Management 

(Управление на 

веригата на 

доставките) 

Total Quality 

Management 

(Управление 

чрез тотално 

качество) 

Zero-Based 

Budgeting 

(Бюджетиране 

от нулата) 

Източник: Bain Management Tools & Trends survey, 2017 

 

Наред с посочените инструменти, за ефективността на управлението важно значение имат 

използваните стилове на управленско мислене и други структурирани подходи (модели, 

формати и пр.), насочени към решаването на по-комплексни или по-конкретни управленски 

проблеми. Например: TQM, EFQM, CAF, моделът BALDRIGE, стандартите на 

Международната организация по стандартизация (ISO) и др. – като организационно – 

управленски модели за качество и организационно съвършенство; AGILE – като подход за 
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управление на специфични проекти; идеите за добро управление на производството LEAN 

и т.н. Идентификацията – несъмнено – не е изчерпателна. За определени нужди се използват 

и други популярни инструменти – например Six Sigma, Kanban, Scrum, Scrumban и др2. Част 

от тях се откриват при изследване на съвременните форми на индустриализация.3 Така 

идентифицираните управленски инструменти (вкл. организационно-управленски модели и 

др.) могат да служат като основа за определяне на актуалното състояние и границите на 

съвременното управленско мислене.  

Устойчивост и динамика на топ управленски инструменти. От фиг. 2 могат да се 

направят начални изводи за устойчивостта и динамиката на топ управленски инструменти 

въз основа на сравнението на „топ 10“ в четири наблюдавани времеви точки – 1993, 2000, 

2014, 2017 г.). 

 

Фигура 2. ДЕСЕТ(ТЕ) ТОП УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТА4 

(наблюдение в четири времеви точки: 1993, 2000, 2014, 2017) 

1993 2000 2014 2017 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 88% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 76% 

Customer 

Relationship 

Management 

(Управление на 

взаимоотношенията 

с клиентите) – 46% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 48% 

Customer 

Satisfaction 

(Удовлетвореност 

на клиентите) – 

86% 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 70% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 44% 

Customer 

Relationship 

Management 

(Управление на 

взаимоотношенията 

с клиентите) – 48% 

Total Quality 

Management 

(Управление чрез 

тотално качество) – 

72% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 69% 

Employee 

Engagement Surveys 

(Проучвания за 

ангажираността на 

служителите) – 

44% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 46% 

Competitor Profiling 

(Профил на 

Outsourcing 

(Аутсорсинг) – 63% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 44% 

Advanced Analytics 

(Бизнес анализ и 

                                                           
2 Six Sigma (популярен инструмент за контрол върху качеството на продукцията); Kanban (подход за 

подобряване на работните процеси; система за управление на процеси); Scrum (методология за гъвкав 

проектен мениджмънт); Scrumban (методология – хибрид между Scrum и Kanban). 
3 Вж. например: (Bendor-Samuel P.; 2018); (Hodge, B.; 2018) и др. 
4 Общото подреждане се основава върху използването на инструментите. 
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конкурентите) – 

71% 

прогнозиране) – 

42% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 70% 

Customer 

Satisfaction 

(Удовлетвореност 

на клиентите) – 

60% 

Outsourcing 

(Аутсорсинг) – 41% 

Supply Chain 

Management 

(Управление на 

веригата на 

доставките) – 40% 

Pay-for-Performance 

(Заплащане въз 

основа на 

постиженията) – 

70% 

Growth Strategies 

(Стратегии за 

растеж) – 55% 

Balanced Scorecard 

(Карти за 

балансиране; 

балансови карти) – 

38% 

Customer 

Satisfaction 

(Удовлетвореност 

на клиентите) – 

38% 

Reengineering 

(Препроектиране 

на …) – 67% 

Strategic Alliances 

(Стратегически 

съюзи) – 53% 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 38% 

Change Management 

Programs 

(Програми за 

промяна на 

управлението) – 

34% 

Strategic Alliances 

(Стратегически 

съюзи) – 62% 

Pay-for-Performance 

(Заплащане въз 

основа на 

постиженията) – 

52% 

Supply Chain 

Management 

(Управление на 

веригата на 

доставките) – 36% 

Total Quality 

Management 

(Управление чрез 

тотално качество) – 

34% 

Cycle Time 

Reduction 

(Съкращаване на 

времето) – 55% 

Customer 

Segmentation 

(Сегментиране на 

клиентите) – 51% 

Change Management 

Programs 

(Програми за 

промяна на 

управлението) – 

34% 

Digital 

Transformation 

(Дигитална 

трансформация) – 

32% 

Self-Directed Teams 

(Самоуправляващи 

се екипи) – 55% 

Core Competencies 

(Ключови 

компетентности) – 

48% 

Customer 

Segmentation 

(Сегментиране на 

клиентите) – 30% 

Mission and Vision 

Statement (Мисия и 

визия) – 32% 

Източник: Bain Management Tools & Trends survey, 2017 

 

Запознаването с това сравнение дава основание да се направят някои начални констатации 

и изводи. 

Средното ниво на използване на разглежданите топ управленски инструменти в глобален 

мащаб намалява (1993 – 70%; 2000 – 60%; 2014 – 40%; 2017 – 39%); същевременно е налице 

стабилизиране на равнище около 40%. Това може да се дължи на развитието и 

диференцирането на инструментите на управленското познание; на засилването на 
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различията между отделни сектори на общественото производство при използването на 

такива инструменти; така също на други фактори. 

Приемствеността и устойчивостта в развитието на топ управленските инструменти5 - за 

изследвания двадесет и пет годишен период - се дължи най-вече на популярните в 

управленската общност инструменти: мисия и визия, системи за удовлетвореност на 

клиентите, бенчмаркинг и управление чрез тотално качество. Обяснението на този факт се 

нуждае от по-детайлно проучване. Има голяма вероятност, обаче, използването на тези 

инструменти да е свързано предимно със същността и характера на управленската и 

ръководната дейност; с процеса на вземане на решения; с изпълнението на необходимите 

ръководни роли. 

Динамиката в развитието на управленските инструменти е значима. Тя се диктува както от 

актуалните изисквания към управленското познание (в контекста на общественото 

производство), така също от вътрешните закономерности на развитие на знанието и 

неговото приложение. Очаква се върху тази динамика все повече да влияе засилващото се 

убеждение, че съвременното управление е процес на непрекъснато учене и пренаучаване (и 

свързаните с това убеждение особености на мотивацията за учене). 

 

Българският контекст. За да се установи познаването на обсъжданите двадесет и пет топ 

управленски инструмента, чрез мрежата Linkedin проведохме допитване, на което се 

отзоваха 199 човека. 

В зависимост от заеманата позиция в организацията, те се разпределят, както следва: висш 

мениджмънт – 24%6; среден мениджмънт – 38%; супервайзър (организатор производство) – 

14%; работник, служител – 22%; друго – 2%. 

В зависимост от изпълняваната организационна функция, делението е следното: IT – 10%; 

продажби – 24%; маркетинг и реклама - 11%; производство – 10%; управление на човешките 

ресурси – 13%; финанси и счетоводство – 16%; логистика – 3%; друго – 13%. 

В зависимост от сферата на дейност на организацията, разпределението е следното: 

производство – 15%; търговия – 21%; услуги – 45%; държавно управление – 1%; друго – 

18%. Разпределението по този показател е верен ориентир за интереса към новостите в 

управлението в различните сфери на общественото производство.  

На фиг. 3 е представено едномерното разпределение на отговора искам да науча повече за 

този инструмент7 – в сравнителен план са представени резултатите за цялата изследвана 

съвкупност и поотделно за висшия и средния мениджмънт. 

Диференцирането в интереса към топ управленските инструменти за цялата съвкупност е в 

рамките на 7 процентни пункта (37 – 44%); за висшите мениджъри - в рамките на 12 пункта 

(23 – 35%); за средния мениджмънт – 10 пункта (42 – 52%). Дължината на посочените 

интервали дава основание да се приеме, че е налице относително центрирано отношение в 

                                                           
5 На това равнище на разглеждане.  
6 Посочените данни са в процент от отговорилите. 
7 В проучването анкетираните лица изразяват отношение към следните четири твърдения: познавам този 

инструмент; използвам този инструмент; този инструмент наистина върши работа; искам да науча повече за 

този инструмент.  
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интереса към топ управленските инструменти – факт, който може да се интерпретира като 

благоприятно условие за дизайн и предлагане на образователни и консултантски услуги. 

 

Фигура 3. КАКВА ЧАСТ ОТ ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЛИЦА ИСКАТ ДА НАУЧАТ ПОВЕЧЕ ЗА 

ОБСЪЖДАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ? 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ ЗА ТЕЗИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

За цялата 

изследвана 

съвкупност 

– 197 

човека 

Висш 

мениджмънт 

– 47 човека 

Среден 

мениджмънт 

– 74 души 

% от отговорилите 

Advanced Analytics (Бизнес анализ и 

прогнозиране) 
37 28 42 

Customer Relationship Management 

(Управление на взаимоотношенията с 

клиентите) 

37 26 42 

Strategic Planning (Стратегическо планиране) 37 24 43 

Benchmarking (избор на ориентири за 

сравнение) 
39 30 42 

Organizational Time Management (Управление 

на времето в организацията) 
39 28 44 

Customer Segmentation (Сегментиране на 

клиентите) 
37 27 43 

Change Management Programs (Програми за 

промяна на управлението) 
39 27 42 

Agile Management (системата Agile в 

проектното управление) 
40 34 43 

Mission and Vision Statement (Мисия и визия) 38 26 46 

Balanced Scorecard (Карти за балансиране; 

балансови карти) 
40 29 43 

Business Process Reengineering 

(Препроектиране на работните процеси) 
39 28 44 

Digital Transformation (Дигитална 

трансформация) 
39 30 42 

Employee Engagement Systems (Системи за 

ангажиране на служителите) 
39 24 45 

Internet of Things (Интернет на нещата) 39 31 42 
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Mergers and Acquisitions (Сливания и 

поглъщания) 
39 23 45 

Scenario and Contingency Planning (Планиране 

въз основа на сценарии и в условия на 

несигурност) 

39 25 46 

Core Competencies (Ключови 

компетентности) 
40 24 46 

Price Optimization Models (Модели за 

оптимизиране на цените) 
40 32 45 

Customer Journey Analysis (Анализ на 

потребителското поведение/преживяване) 
41 29 47 

Customer Satisfaction Systems (Системи за 

удовлетвореност на клиентите) 
40 28 47 

Supply Chain Management (Управление на 

веригата на доставките) 
38 27 44 

Total Quality Management (Управление чрез 

тотално качество) 
40 26 44 

Strategic Alliances (Стратегически съюзи) 39 26 45 

Complexity Reduction (Намаляване на 

сложността) 
44 35 47 

Zero-Based Budgeting (Бюджетиране от 

нулата) 
44 31 52 

Advanced Analytics (Бизнес анализ и 

прогнозиране) 
37 28 42 

 

Представителите на средния мениджмънт декларират по-силен интерес към всеки от 

посочените инструменти – в сравнение с висшия мениджмънт. Разликата е най-голяма при 

инструментите: Mergers and Acquisitions (Сливания и поглъщания) – 22%; Scenario and 

Contingency Planning (Планиране въз основа на сценарии и в условия на несигурност) – 21%; 

Employee Engagement Systems (Системи за ангажиране на служителите) – 21%; Zero-Based 

Budgeting (Бюджетиране от нулата) – 21%. Най-малка – при инструмента Agile Management 

(системата Agile в проектното управление) – 9%.  Оценката на общото и различното в 

интереса на тези две целеви групи към инструментите е ориентир за избор на подходяща 

стратегия и формат при предлагане на образователни и консултантски услуги. Ранжирането 

на „най-интересните“ за висшия и средния мениджмънт управленски инструменти е 

показано във фиг. 4. 

Регистрираните различия между двете групи са свързани във висока степен с характера на 

изпълняваните мениджърски задачи и роли, характерни за средния и висшия мениджмънт. 

Не бива да се забравя, обаче, че постоянна първостепенна задача на ръководителите на 

всички равнища е непрекъснато да уеднаквяват усещанията си за важните неща в 
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организацията (Димитров, 1992). Това е силен аргумент в полза на учебни формати с 

едновременното участие на висши и средни мениджъри.  

 

Фигура 4. ОРИЕНТИРИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР 

(висши мениджъри, средни мениджъри - рангова подредба) 

Ранжиране Висши мениджъри Средни мениджъри 

1 
Complexity Reduction (Намаляване 

на сложността) – 35% 

Zero-Based Budgeting 

(Бюджетиране от нулата) – 52% 

2 

Agile Management (системата Agile 

в проектното управление) – 34% 

Customer Journey Analysis 

(Анализ на потребителското 

поведение/преживяване) – 47% 

3 

Price Optimization Models (Модели 

за оптимизиране на цените) – 32% 

Complexity Reduction 

(Намаляване на сложността) – 

47% 

4 

Internet of Things (Интернет на 

нещата) – 31% 

Customer Satisfaction Systems 

(Системи за удовлетвореност на 

клиентите) – 47% 

5 
Zero-Based Budgeting (Бюджетиране 

от нулата) – 31% 

Mission and Vision Statement 

(Мисия и визия) – 46% 

6 

Digital Transformation (Дигитална 

трансформация) - 30 

Scenario and Contingency Planning 

(Планиране въз основа на 

сценарии и в условия на 

несигурност) – 46% 

7 
Benchmarking (избор на ориентири 

за сравнение) – 30% 

Core Competencies (Ключови 

компетентности) – 46% 

8 

Customer Journey Analysis (Анализ 

на потребителското 

поведение/преживяване) – 29% 

Employee Engagement Systems 

(Системи за ангажиране на 

служителите) – 45% 

9 

Balanced Scorecard (Карти за 

балансиране; балансови карти) – 

29% 

Price Optimization Models 

(Модели за оптимизиране на 

цените) – 45% 

10 

Пет метода са със заявен интерес от 

28%, както следва: Advanced 

Analytics (Бизнес анализ и 

прогнозиране); Organizational Time 

Management (Управление на 

времето в организацията); Business 

Process Reengineering 

(Препроектиране на работните 

процеси); Customer Satisfaction 

Strategic Alliances 

(Стратегически съюзи) – 45% // 

Mergers and Acquisitions 

(Сливания и поглъщания) – 45% 
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Systems (Системи за 

удовлетвореност на клиентите); 

Advanced Analytics (Бизнес анализ и 

прогнозиране). 

 

Заключение. Идентифицирането на топ управленски(те) инструменти8 е част от по-

обхватната задача за определяне на съдържанието, границите и структурата на 

съвременното управленско знание, вкл. тенденциите в неговото развитие. Темата 

представлява интерес за предоставящите образователни и консултантски услуги, но така 

също за университетските преподаватели и преподавателите в училище по управленски и 

икономически дисциплини. Във връзка с това могат да бъдат формулирани следните задачи: 

o Да се анализира фактическата ситуация: в каква степен на заинтересованите се 

преподава съвременно управленско приложно знание; 

o Каква е необходимостта от осъвременяване на учебните планове и програми – кои от 

възможностите ще използваме; 

o Да се осмислят пътищата и възможностите за интегративен подход и 

междупредметни (междудисциплинни) връзки за обучение и учене; 

o Да се стимулира обменът на добра практика между университетите и 

преподавателите. 
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СЧЕТОВОДНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНОВАЦИОННИТЕ 

ДЕЙНОСТИ - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Проф. д-р Снежана Башева, Университет за национално и световно стопанство 

Проф. д-р Румяна Пожаревска, Университет за национално и световно стопанство 

Резюме: Обект на разглеждане в доклада е интелектуалната собственост, в качеството й на 

генератор на иновационни процеси и на стимул за иновации. Обоснована е необходимостта 

от защитата на интелектуалната собственост, възникнала при иновационните дейности на 

юридическите лица. Направен е критичен анализ на действащата концептуалната 

счетоводна рамка по изследваната проблематика. Представени са основните групи 

иновационни продукти и услуги, средствата и формите за тяхната правна защита. 

Идентифицирани са някои актуални научни и приложни проблеми при калкулиране на 

себестойността на иновационните проекти. Предложени са модел за счетоводно 

представяне на генерираните иновационни продукти и концепция на авторите за тяхната 

оценка при пълно активиране на разходите. Ключови думи: интелектуална собственост, 

иновации, защита на интелектуална собственост, счетоводство, оценка на иновационни 

продукти и услуги. 

Ключови думи: интелектуална собственост, иновации, защита на интелектуална 

собственост, счетоводство, оценка на иновационни продукти и услуги 

 

ACCOUNTING PRESENTATION OF THE RESULTS OF INNOVATION ACTIVITIES - 

CURRENT ISSUES 

Prof. Dr. Rumiana Savova Pozharevska,  

Prof. Dr. Snejana Aleksandrova Basheva9 

Abstract: The subject of research of the report is Intellectual Property, in its capacity as a generator 

of innovation processes and as an incentive to innovation. The need of protection for intellectual 

property generated in innovation activities of legal entities is also substantiated in the article. A 

critical analysis of the conceptual accounting framework on the studied subject is made. The main 

groups of innovation products and services are presented, as well as the means and forms of their 

legal protection. Some of the current scientific and practical problems are identified with regard to 

prime cost calculation of innovation processes. There is also a suggestion for a model of accounting 

presentation of generated innovation products and a concept of authors of their valuation with 

complete activation of costs.  

Key words: Intellectual property, innovations, intellectual property protection, accounting, 

innovation products and services valuation. 
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Увод 

Развитието на иновационна дейност в едно предприятие е предпоставка за генерирани на 

нови нематериални ресурси. Успешното управление на иновационните процеси предполага 

задълбочено познаване на интелектуалната собственост на отчетната единица и нейното 

адекватно представяне във финансовия отчет.  

Нематериалните активи и в частност интелектуалната собственост са реализация на 

иновационния потенциал и осигуряват конкурентни предимства на предприятията, особено 

на тези от високотехнологичните и наукоемки отрасли. Тяхното коректно признаване, 

представяне и оповестяване във финансовите отчети е от първостепенно информационно 

значение за потребители, инвеститори и съставители по следните основни причини:  

o много често нематериалните ресурси са уникални и могат да имат стойност само в 

рамките на конкретна отчетна единица; 

o могат да генерират многократно във времето икономическа и стопанска изгода в 

определено предприятие без да са негова собственост;  

o икономическата изгода често се характеризира с голяма степен на несигурност, 

предизвикана от: трудности при разграничаването на нематериалните ресурси като 

отделими счетоводни обекти, от една страна, а от друга – невъзможност много често 

за физическо ограничаване на достъпа на трети лица до тяхното използване; 

o като производствен фактор нематериалните ресурси се открояват с много високи 

първоначалните разходи по създаване и придобиване, но със сравнително ниски 

пределни разходи за производството на всяко следващо копие. 

Нематериалните активи, в т.ч. интелектуалните, са сравнително нови като обекти и термини 

за счетоводната теория и практика в Р.България. Поради тази причина в специализираната 

национална счетоводна литература се наблюдава липса на единомислие относно 

същностните характеристики на отделните обекти интелектуални активи, както и за тяхното 

позициониране в класификационен клас „нематериални активи“. Актуалното им 

представянето в счетоводния баланс и в справката за нетекущите (дълготрайните) активи, 

както и използваната в нея терминология (по отношение на правата върху интелектуална и 

индустриална собственост) не съответстват напълно на възприетите значения на тези 

понятия в международните конвенции в областта на защитата на интелектуалната 

собственост. В счетоводната теория и практика безкритично се възприемат залегналите още 

през 90-те години грешно формулирани нормативни постановки относно същността и 

обхвата на интелектуалните активи. Като резултат от съществуващата концептуална 

теоретична рамка, са разработени и се прилагат методики за счетоводно отразяване и 

представяне на интелектуалните активи, които не винаги са съобразени със същността, 

обхвата и съдържанието на конкретните обекти.  

Предмет на изследване и представяне в настоящия доклад са три основни аспекта на 

иновационните процеси и продукти: 

o идентификация на резултатите от иновационна дейност като нематериални ресурси 

на отчетните единици; 

o актуални проблеми на счетоводната теория, практика и нормативна регулация  при 

представяне на интелектуалната собственост в ГФО; 
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o модел на отчитане на иновационните процеси, подчинен на изискването за по-пълно, 

вярно и честно отразяване на иновационните процеси за счетоводни цели. 

 

Идентификация на резултатите от иновационна дейност като нематериални ресурси 

В съвременната епоха бързото развитие на интелектуална дейност води до създаването на 

уникални творчески продукти, резултат от иновативността на човешката личност. Новите 

информационни и комуникационни технологии генерират множество сложни взаимовръзки 

и правоотношения, които изискват специализирани познания. Нараства значимостта и 

необходимостта от задълбочено изследване на въпросите около нови обекти на 

интелектуалния капитал, признаването им за интелектуална собственост, нови подходи за 

правно регулиране и нов прочит на тяхното представяне във финансовите отчети на 

предприятията. 

Исторически иновациите се свързват първоначално с изобретенията и тяхната защита като 

патенти. Към днешна дата те могат да бъдат генерирани от различни компоненти на 

интелектуалния капитал и е необходимо да бъдат юридически защитени като интелектуална 

собственост на предприятията, за да се ползват ефектите от тяхното внедряване. 

Възможността за контрол от страна на отчетните единици върху интелектуалната 

собственост от своя страна е съществен стимул за иновации, нови открития и творчески 

произведения, както и за разрастването на предприятията и компаниите. Засилва се и 

конкурентоспособноста между тях.  

Основните групи обекти на интелектуална собственост, които възникват в резултат на 

човешката иновационна креативност, са: 

o индустриална собственост - изобретения (патенти), търговски марки, промишлени 

дизайни, нови сортове растения и географски указания за произход; 

o художествени творби, защитени с авторски права - оригинални литературни и 

художествени творби, музика, телевизионни програми, софтуер, бази данни, 

архитектурни дизайни, рекламни творби и мултимедии; 

o търговски стратегии: търговски тайни, ноу-хау, споразумения за поверителност или 

бързо производство. 

Формата на защита зависи от вида интелектуална собственост: 

патенти – осигуряват контрол върху икономическата изгода на изобретение на 

конкретно физическо или юридическо лице и ограничават възможността на трети 

лица да произвеждат, използват или продават конкретен продукт или услуга за 

определен период; 

търговски марки - защитават продукт, услуга или търговска стратегия, като се 

ограничават възможностите да бъдат  продавани продукти или услуги със същото 

име; 

авторско право – осигурява право на контрол върху производството, 

разпространението, показването или изпълнението на авторов продукт. Авторското 

право може да бъде на физическо лице или служебно (създадено в рамките на 

трудови правоотношения). То се предоставя автоматично, без да е необходима 

официална регистрация.  
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Таблица1. Средства за закрила на иновационни продукти и услуги 

Патенти 

Правна закрила на приложими нови изобретения или на изобретателски 

стъпки. Валидност на патентите – 20 години от датата на подаване на 

пълната спецификация.  

Търговска 

марка и марка 

за услуга 

Защита на отличителни марки като: думи, лични имена, знаци, цифрени 

обозначения, фигуративни елементи, графични дву- или триизмерни форми и 

техни съчетания. В някои страни определени звуци или аромати също могат 

да бъдат регистрирани като търговски марки. Марките отличават даден 

продукт или услуга при тяхното производство или търговия. Търговската 

марка може да бъде обновявана.   

Промишлен 

дизайн – 

регистрация 

Защитава нови нефункционални характеристики на формата, 

конфигурацията, устройството, декорацията или състава от линии или 

цветове на дадено изделие, продукт на промишлен процес или средства, 

които са ръчно, механично или химически изработени и които се възприемат 

единствено зрително. Срок на регистрация – 10 години, с опция за 

удължаване за още 10 години. 

Авторски 

права 

Защитават авторски творби, които могат да бъдат литературни или 

музикални произведения, постановки, лекции, произведения на 

изобразителното изкуство, репродукции, модели, фотографии, компютърни 

програми и др. Правната закрила е валидна през целия живот на автора и 50 

години след смъртта му.  

Юридическите лица не могат да бъдат автори, но могат да бъдат носители на 

авторски права в рамките на трудови и служебни правоотношения. Примери 

в тази насока са периодичните издания, вътрешно разработените проекти, арт 

дизайн, компютърни софтуери, интернет страници и др. 

Топология на 

интегралните 

схеми 

Правна закрила получава не само защитения чип, но и артикулите, които го 

изграждат. Срокът на защитата е 10 години. 

Географски 

означения 

Правна закрила върху наименованието на страна, район или определена 

местност от тази страна, служещо за означаване на продукт, който 

произхожда от там и притежава качество, известност или друга 

характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход. 

Срокът за първоначална защита е 10 години с опция за подновяване. 

Търговски 

тайни и 

поверителна 

информация 

Закрила на законно притежавана от юридически или физически лица 

информация от нейното разкриване, придобиване или използване от трети 

лица без разрешение от правоимащите и в противоречие на търговските 

практики, за срока на поверителност на информацията. 

Конкурентни 

практики при 

лицензионни 

договори 

Закрила срещу учредяването на ограничителни клаузи при лицензионни 

договори като: ексклузивни условия; клаузи, които нарушават срока на 

валидност; принудителни мерки и др. Тези практики могат да имат обратен 

ефект върху търговията и да възпрепятстват трансфера на технологии. 
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Източник: http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=467  

 

В таблица 1 са представени основните средства за закрила на интелектуалната собственост 

на физическите или юридическите лица. 

Защитите на правата върху интелектуалната собственост се установени от Световната 

организация за интелектуална собственост (WIPO). В рамките на Европейския съюз следва 

да бъдат спазвани и регламентите, въведени от  Службата за хармонизация във вътрешния 

пазар (OHIM) при регистриране на търговски марки и дизайни на Общността и 

на Европейската патентна служба (ЕPO). На практика правата върху интелектуалната 

собственост все още са защитени предимно от националните закони, а не от законите 

на Европейския съюз (ЕС). Например за придобиване на патент е възможно е да се 

кандидатства за национален патент пред патентната служба в съответната страна или за 

европейски патент пред Европейската патентна служба. Независимо, че последният 

осигурява защита на територията на целия ЕС, той трябва да бъде заверен от националната 

патентна служба във всяка страна, в която юридическите или физическите лица имат 

намерение да го ползват. В националния ни правен мир закрилата на правата на 

интелектуална собственост е уредена чрез три способа за защита – наказателна, гражданско 

правна и административно наказателна.  

Бизнес перспективата пред юридическите лица, които имат правна защита на своите 

иновации, е значително по-добра в сравнение с тази на предприятия, които игнорират 

необходимостта от закрила. Фалшифицирането (непозволената имитация на маркова 

стока) и пиратството (непозволеното копиране на творба, обхваната от право върху 

интелектуалната собственост) са достигнали тревожни размери и оказват сериозно 

въздействие върху иновациите, растежа, заетостта, здравето и безопасността на 

потребителите. Защитените права върху интелектуална собственост способстват 

компаниите да привличат инвестиции за иновациите си, да увеличават пазарната си 

стойност и да участват в разработването на нови пазари. Като цяло юридическите лица, 

които използват в пълна степен своите права върху интелектуалната собственост, постигат 

по-добри икономически резултати и по-висока пазарна стойност от тези, които не го 

правят.  Защитата на интелектуалната собственост е важна за малките и средните 

предприятия, а не само за мултинационалните компании. В някои случаи малки и средни 

предприятия, които разчитат на интелектуална собственост, отчитат по-висок растеж до 

20% в сравнение с подобни предприятия, които не отдават особено значение на 

интелектуалната собственост. Не по-маловажен аспект на необходимостта от закрила на 

иновационните резултати е очертан и в доклад, поръчан от Международната търговска 

камара (ICC) с цел установяване на яснота относно значението на защитата на 

интелектуалната собственост. "Може би най-важното е защитата на интелектуалната 

собственост да се осъществява в полза на потребителите и обществата, защото именно те се 

нуждаят от иновативни продукти и услуги в много от областите на живота – чиста енергия, 

намаляване на въглеродните емисии, по-добро здравеопазване, защита от нискокачествени 

и опасни фалшификати“. 

След като са защитени правата върху иновационните продукти, те могат да генерират 

стопанските ползи и приходи за предприятията в следните три основни направления: в 

http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=467
https://oami.europa.eu/ohimportal/bg/
https://oami.europa.eu/ohimportal/bg/
http://www.epo.org/
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основната дейност, предоставяне на права върху продуктите на интелектуалния капитал под 

формата на лицензиране и продажба на трети лица.  

 

Актуални проблеми на счетоводната теория, практика и нормативна регулация при 

представяне на интелектуалната собственост в ГФО 

През последните тридесет години счетоводната теория по отношение на нематериалните 

активи за съжаление следва нормативната счетоводна рамка, а в нея могат да бъдат 

идентифицирани следните проблемни полета:  

o признаването и класификацията на нематериалните ресурси за счетоводни цели, 

съгласно националните СС, не са съобразени с Конвенцията на СОИС; 

o признаването, класификацията и счетоводното третиране на нематериалните ресурси 

за счетоводни цели, съгласно националните СС не са хармонизирани с МСС; 

o националният СС 38 не се актуализира динамично от компетентните органи за да 

отговори навременно на промените и тенденциите, предизвикани от креативната 

икономика; 

o националният СС 38 игнорира съществуването на нови видове нематериални 

ресурси, генерирани от развитието на интелектуалния капитал; 

o новият формат на основния компонент на финансовия отчет – счетоводния баланс 

(съгласно промените в СС1) – не отразява адекватно групите интелектуална 

собственост и респ. нематериални активи. 

Непознаването на същностните характеристики на нематериалните активи, в т.ч. на 

интелектуалната собственост от счетоводната теория и практика предопределя погрешните 

методики на тяхното отчитане и представяне във финансовите отчети. 

 

По проблема на постановките в националните счетоводни стандарти. В НСС 38 

„Нематериални активи”(обн. ДВ бр.22 от 27.02.2002 г. в сила от 01.01.2002 г, отменен); СС 

38 - Нематериални активи (приет с ПМС № 46 от  2005 г. обн. ДВ. бр. 30/ 2005 г. в сила от 

01.01.2005 г. и отменен през 2008 г.), НСФОМСП 38 „Нематериални активи” (в сила от 

01.01.2008 г.), „актуализирания“ СС 38 Нематериални активи се запазват първоначално 

възприетите грешни формулировки за същността и обхвата на нематериалните активи, 

които показват игнориране и непознаване на международните конвенции в областта на 

защитата на интелектуалната собственост. В т. 9 от действащия СС 38 дефиницията и 

разбирането за нематериалните активи и в частност за обектите на интелектуалната 

собственост е: „Нематериалните активи могат по усмотрение на ръководството  на 

предприятието да се включат във финансовите отчети в следните класификационни групи:  

а) права за индустриална собственост - такива права са налице, когато се притежават или 

дългосрочно могат да се ползват от предприятието, независимо дали са закупени или 

създадени в него, и те могат да бъдат: търговските марки; авторските права, включително 

върху компютърни софтуери; търговски наименования, рубрики и издателски права;  

лицензи и франчайзи; патенти;  
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б/ дългосрочно придобити права върху интелектуална собственост - права, аналогични на 

посочените в буква “а”, но придобити от предприятието въз основа на договорености със 

създателя (автора, притежателя и т.н.) им;  

в) концесионни права-придобити по съответния законодателен ред;  

г) технологични права - такива права могат да бъдат: рецептури; формули; модели; 

дизайни; прототипи; инструменти; матрици; шаблони и други подобни, които предполагат 

използването на нова технология-макар и някои да имат физическа субстанция, тя се 

разглежда само като носител на нови или усъвършенствани материали, устройства, 

продукти, процеси, системи и услуги;  

д) нематериални активи в процес на развитие;  

е) други нематериални активи.” 

Видно е, че счетоводната нормативна регулаторна рамка не е съобразена със същностните 

характеристики на обектите от групата на интелектуалната собственост и международно 

утвърдените класификации и терминология и по-конкретно: 

o в групата на правата върху индустриална собственост са включени авторски права, 

рубрики и издателски права; 

o неясен е обхвата и същността на група „б”; 

o в група „г” са включени едновременно права върху индустриална собственост, 

авторски права и вътрешно генерирани обекти на интелектуална собственост; 

o прави се разлика между права върху интелектуална собственост и права върху 

индустриална собственост, като последните се представят отделно от 

интелектуалната собственост, а не като част и съществен неин компонент.  

Положителният момент в регулаторната счетоводна рамка за предприятията от 

нефинансовия сектор е, че системата е отворена, могат да бъдат въвеждани нови 

сметки/обекти и могат да бъдат разработвани нови модели на отчитане на интелектуалните 

активи. Разбира се, за отстраняването на проблемните моменти в регулаторната рамка е 

необходимо генералното и основното й преработване в концептуален аспект.По отношение 

на счетоводната регулаторна рамка за предприятията от публичния сектор, системата е 

много по-затворена и по-ограничаваща. В ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно прилагането 

на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия“ е уточнено, че: 

„разпоредбите на НСС 38 „Нематериални активи“ като цяло са приложими за бюджетните 

предприятия, с изключение на някои текстове и при известна модификация на отчетните 

процедури“. Освен към СС 38, документът препраща по отношение на отчетните процедури 

към раздела за отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА). Постановка, която на 

практика игнорира разликите между материалните и нематериалните активи. Известно е, че 

в преобладаващата си част операциите, протичащи с интелектуалната собственост, са 

лицензионни или франчайзинг сделки и методиката на отчитане на всяка от тях зависи от 

вида и обема предоставени права и договорената форма на разплащане. В регулатора са 

въведени и някои ограничения, които противоречат на конвенцията на същественост, като 

например постановката, че „програмните продукти се признават балансово като НМДА, 

независимо от стойността, на която те се придобиват“. По отношение на патентите, 

лицензионни права за излъчване и други обекти на интелектуалната собственост е 

регламентирано след изтичането на съответния срок, те да бъдат изписвани на разход, освен 
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ако срокът не е подновен – т.е. на теория и на практика се елиминират същностните 

характеристики на лицензионните сделки и спецификите, които те пораждат в отчетния 

процес. Най-дискусионна, според авторите, е постановката за счетоводното третиране на 

радио и телевизионни продукции и други подобни активи, които стават собственост на 

Българската Национална Телевизия и Българското Национално Радио. За тях се допуска да 

бъдат изписвани като текущ разход при придобиването им и последващо извънбалансово 

завеждане. На практика, създадените програми са обекти от групата на „сродни на 

авторските права“ и БНТ и БНР могат да получат икономическа изгода от тяхно 

лицензионно предоставяне на други  организации със сходна дейност. Изписването им като 

текущ разход не предполага тяхна последваща многократна „продажба“ и генериране на 

доход.  

Не на последно място следва да бъде отбелязано, че съгласно актуалния Закон за 

счетоводството нематериалните активи на предприятията от публичния сектор могат да 

подлежат на амортизация след изрично решение на Министерство на финансите. 

Независимо, че в отчетността на бюджетните организации се прилагат задължителни 

изисквания за обезценка на нефинансовите дълготрайни активи, счетоводната загуба от 

обезценка не може да бъде заместител на начисляването на амортизациите, дори и в 

определени случаи да се стигне до сходна балансова стойност на актива при начисляването 

на амортизации. Положителна стъпка в тази насока е ДДС № 5 на Министерство на 

финансите, Дирекция „Държавно съкровище“, в сила от 30.09.2017 г., издадено на 

основание чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 67, ал. 3 от ПМС № 

380/2015 г.  

С това указание се цели да се въведе и приложи начисляването на амортизации на 

нефинансовите дълготрайни активи в отчетността на бюджетните организации. С 

начисляването на амортизации се очаква да се подобри качеството на отчетността и 

статистиката на публичните финанси, тъй като това ще позволи обхващането на съществени 

разходи в счетоводните системи на бюджетните организации, което от своя страна ще 

доведе до по-коректно измерване на разходите на публичните услуги и дейности. 

Регламентират се както изискванията за начисляването на амортизациите като регулярен 

отчетен процес, така и преходните процедури и насоки при неговото въвеждане. От гледна 

точка на данъчното облагане, отчитането на амортизациите от бюджетните организации ще 

представлява по-опростен процес, тъй като съгласно т. 12.4 от указание на МФ ДДС № 

20/2004 г. в счетоводните системи на бюджетните организации не са обект на отразяване 

данъчни временни разлики и не се признават активи и пасиви по отсрочени данъци.  

За разлика от останалите предприятия, няма да се прилагат съответните изисквания на 

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за разработване и актуализиране на 

данъчни амортизационни планове, изчисляване на разхода за амортизация за данъчни цели 

и други подобни изисквания. Предприятията по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ (към настоящия 

момент не са налице такива), доколкото след преминаването им към прилагане на 

отчетността на бюджетните организации продължат да се облагат с корпоративен данък, 

следва да прилагат съответните изисквания на ЗКПО, свързани с данъчните временни 

разлики при амортизациите на нефинансовите дълготрайни активи и в останалите случаи, 

без това да води до балансово признаване на пасиви и активи по отсрочени данъци. Не е 

предвидено да се начисляват амортизации в отчетна група (стопанска област) „Сметки за 

средства от Европейския съюз“ (СЕС). Основанието за тази разпоредба е, че СЕС е 
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финансово-правна форма на публичните финанси, която обхваща само финансирането и 

изпълнението на проектите по програми на Европейския съюз, както и по други 

международни договори и програми, за които е приложена разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от 

Закона за публичните финанси. Поради това, в СЕС отчитането на нефинансовите 

дълготрайни активи, обект на съответните проекти, е ограничено до процесите на тяхното 

придобиване, временно съхраняване и разпределение/прехвърляне. Трайното им завеждане 

(след приключване на процеса на придобиване) и начисляването на амортизациите (като 

счетоводен израз на потреблението на тези активи) следва да се отразяват само в Бюджет и 

Други сметки и дейности (ДСД).  

И най-ограничаващия аспект от тази регулаторна рамка: предприятията от публичния 

сектор могат да използват само националния сметкоплан за бюджетните предприятия, не 

могат да въвеждат нови сметки и не могат да променят методика на отчитане. Правила, 

които на практика означават, че залегналите грешни постановки, термини, отчетни 

процедури са задължителни, не могат да бъдат променяни и нови обекти на отчитане не 

могат да възникват.  

Каква е съществуващата теоретична рамка за нематериалните активи в страната? Пример в 

това отношение са счетоводните сметки и структурата на група 21 „Нематериални активи”, 

която е залегнала в публикациите по теория на счетоводството и по финансово счетоводство 

и рефлектира съответно в утвърдения през 1998 г. и отменен през 2002 г.  Национален 

сметкоплан. Макар и отменен, той продължава да служи като модел в практиката за 

изграждане на индивидуалните сметкопланове на предприятията.    

 

Група 21 Дълготрайни нематериални активи 

211 Разходи за учредяване и разширяване 

212 Продукти от развойна дейност 

213 Права върху интелектуална собственост 

214 Програмни продукти 

215 Права върху индустриална собственост (по сметката се отчитат придобитите 

концесионни права) 

219 Други дълготрайни нематериални активи 

 

От сметките, от техните наименования и от обектите, включени в тях е видно, че : 

o правата върху индустриална собственост са възприемани  като самостоятелна група, 

извън обхвата на интелектуалната собственост; 

o под права върху индустриална собственост разбира концесионни права, като в тази 

група не се включват международно утвърдените компоненти на тези права; 

o съществува самостоятелна класификационна група „Програмните продукт“,  докато 

в международното и националното законодателство по отношение на закрилата на 

интелектуалната собственост те се третират като “литературни произведения”, респ. 

авторски права върху литературни произведения.  
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Не по-различни са и постановките в публикациите по счетоводство на публичния сектор. За 

отчитане на нематериалните активи са предвидени само четири счетоводни сметки, като за 

интелектуалните активи са обособени две: 

 

с/ка 2101 Програмни продукти 

с/ка 2102 Патенти, лицензи, концесионни права, фирмени и търговски марки и др. 

с/ка 2107 Нематериални дълготрайни активи в процес на разработка и придобиване 

с/ка 2109 Други нематериални активи 

 

И при тази теоретична концептуална рамка прави впечатление, че в интелектуалната 

собственост са включени придобитите концесионни права, както и че програмните продукти  

са отделени в самостоятелна група.  Според авторите, най-проблематична е втората сметка 

с шифър 2102, в която е допустимо да се включат всички видове права (в т.ч. и на 

ограничените вещни права например) без диференциация на същностни характеристики и 

принадлежност към интелектуалната собственост. 

Възприемането от националната счетоводна нормативна рамка на международно 

утвърдените групи обекти на интелектуална собственост като класификационни групи, 

компоненти на нематериалните активи, не само ще хармонизира националната ни 

счетоводна теория с международната, но и ще позволи включването на нови обекти – 

непознати или слабо познати до момента.  

По проблема за хармонизиране на националния стандарт СС 38 Нематериални активи 

с МСС 38 Нематериални активи. За да бъдат избегнати недоразумения и неточности по 

отношение на класификационните групи нематериални активи националния СС 38 може да 

бъде изграден на базата на подхода, възприет в МСС 38.  МСС 38 не въвежда класификация 

на нематериалните активи, а в чл.119 препоръчва „групирането на активи със сходен 

характер и използване в дейността на предприятието“. Вторият не по-маловажен проблем е, 

че съгласно СС 38 всички нематериални активи са амортизируеми, докато МСС 38 допуска 

признаването на активи с ограничен и с неограничен срок на полезен живот. По мнение на 

докладчика много обекти от интелектуалната собственост имат неограничен срок на 

полезен живот и задължителното им амортизиране не дава вярно и честно представяне на 

финансовото състояние на предприятията. 

По проблемите, генерирани от действащата нормативна счетоводна регулаторна 

рамка. През последните тридесет години националната счетоводна нормативна рамка за 

нефинансовите и бюджетните предприятия по отношение на интелектуалната собственост 

и на нематериалните активи е в латентно състояние. Некоректно възприетите още през 1991 

г. термини и класификации, под една или друга форма се подновяват в нови или 

актуализирани регулатори. За съжаление тази „традиция“ се утвърждава с промените в сила 

към 01.01.2016 г., и по-конкретно отразени в Закона за счетоводството и в Постановление 

№ 394  от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за 

финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на 

Министерския съвет от 2005 г. Със Закона се целеше да бъде постигната по-голяма яснота и 

разбираемост при транспонирането на европейските счетоводни правила в националното 
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законодателство. В него няма специални текстове относно активите, пасивите, приходите и 

разходите, каквито макар и твърде общи, съществуваха в отменения закон. Специална глава 

в новия закон е обособена за изискванията към финансовите отчети, които нефинансовите 

предприятия трябва да изготвят. Те са регламентирани в глава трета „Финансови отчети“. В 

нея е уточнено, че  годишните финансови отчети на предприятията от обществен интерес се 

изготвят на база Международните счетоводни стандарти (МСС) (чл.34 ал.1), а микро, 

малките, средните и големите предприятия - на база националните счетоводни стандарти 

(СС) (чл. 34, ал.2). Предприятията по ал. 2 могат да изберат да съставят годишните си 

финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, при условие че не е 

извършвана промяна на счетоводната база (чл. 34, ал.3). Прилагайки разпоредбите на 

закона, утвърдените в него класификационни групи предприятия (над 98% от действащите 

отчетни единици в страната) при признаване, отчитане и представяне на интелектуалната си 

собственост трябва да прилагат постановките на националните СС 38 Нематериални 

активи и на СС 1 Представяне на финансови отчети. По отношение изготвянето на 

финансовите отчети на бюджетните предприятия е отделена глава осма от Закона за 

счетоводството, която в чл.63 (3) препраща към чл. 166, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси, който от своя страна уточнява, че „Бюджетните организации и предприятията 

изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на стандартите, указанията 

и сметкоплана“. Актуалното прилагане на националните счетоводни стандарти от 

бюджетните предприятия е уредено с ДДС 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите 

(МФ). Текстовете на тези указания са за действащите през 2004 г. и отменени 

Национални счетоводни стандарти (НСС). Международните счетоводни стандарти за 

публичния сектор не се прилагат в страната. 

С Постановление № 394 се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 

г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, 

консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и 

за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна 

на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182 от 29/06/2013). В своя доклад 

относно проекта за постановлението министърът на финансите посочва: „чрез 

Националните счетоводни стандарти се постигат: а) съответствие с изискванията на 

нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството и на 

Международните счетоводни стандарти; б) унифицирано прилагане на възприетата 

международна счетоводна терминология; в) пълно обхващане на счетоводните обекти.“  

Постановка, която трудно може да бъде възприета по отношение на съдържанието на СС 

38 Нематериални активи, което се запазва  в непроменен вид от 2008 г., тъй като в ПМС 

№ 394/30.12.2015 е конкретизирано, че промени се правят само в „СС 1 Представяне на 

финансови отчети“ (§ 3), в „СС 24 Оповестяване на свързани лица (§ 4), в „СС 27 

Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия (§ 5) 

и че се създава нов счетоводен стандарт „СС 42 Прилагане за първи път на Националните 

счетоводни стандарти“(§ 6).  

Последните изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01.2019 г., 

настъпили в резултат на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г), на практика не само не решават, но 

продължават да съхраняват „добрата традиция и практика“ по отношение представянето на 

интелектуалната собственост и на нематериалните активи на предприятията за счетоводни 

цели. Посредством промяната на чл. 34 от Закона за счетоводството (ЗС)  коренно се 

http://www.ekspertis.net/document/view/law/137793/44595#top
http://www.ekspertis.net/document/view/law/137793/44595#top
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=95DFA899A7ACA5B6DC09D4B126DA9074?idMat=132294
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=95DFA899A7ACA5B6DC09D4B126DA9074?idMat=132294
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
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преобръща концепцията за повсеместното прилагане на МСФО като счетоводна база за 

съставяне и представяне на финансови отчети, тъй като новият текст на чл. 34, ал. 1 от 

закона постановява предприятията да съставят финансовите си отчети на база националните 

счетоводни стандарти (НСС), т.е. всички предприятия ще следват и ще спазват 

грешните концептуални постановки и понятия по отношение на нематериалните 

активи. Посредством новия чл. 34, ал. 4, промяната на счетоводната база от МСФО към 

НСС може да се осъществи без наличието на каквото и да е било ограничение във времето. 

Нещо повече, на основание § 56 от Закона за изменение и допълнение  на ЗКПО, този преход 

на счетоводната база по реда на чл. 34, ал. 4 от Закона за счетоводството може да бъде 

осъществен още при съставянето на ГФО за 2018 г. 

По отношение на представянето на интелектуалната собственост във финансовия отчет на 

нефинансовите предприятия. Възприетите погрешни класификационни групи от СС 38 се 

пренасят и в счетоводния баланс, който представя структурирана информация за 

финансовото състояние и за резултатите от дейността на предприятието. Актуализираният 

с ПМС № 394/30.12.2015 СС 1 Представяне на финансови отчети  запазва „традицията“ на 

представяне на нематериалните активи, при която обектите от интелектуалната собственост 

не са разграничими и сравними.  

 

Група I: Нематериални активи 

Статия 1: Продукти от развойна дейност. 

Статия 2: Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други 

подобни права и активи. 

Статия 3: Търговска репутация. 

Статия 4: Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане. 

 

Интересен акцент добавя т. 16.7. от стандарта, съгласно която в статия "Концесии, патенти, 

лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи" се 

посочват суми само когато съответните права и активи са придобити възмездно или са 

създадени от предприятието по стопански начин. На практика актуализираният СС 1 

игнорира и „изхвърля“ от балансовото число на активите всички нематериални активи, 

които са придобити по линия на правителствени и неправителствени дарения или 

финансирани от международни проекти и програми, тъй като при тях липсва елементът 

„възмездност“. За тази група активи, по смисъла на СС 1, следва да се създава извън 

счетоводна информация. А нематериалните активи, които са частично финансирани, ще 

трябва да бъдат представяни във финансовия отчет само със сумата на участието на 

предприятието при тяхното придобиване. Като резултат актуализираният СС 1 „елиминира“ 

подоходния подход при отчитане на финансирания и не предполага пълното представяне на 

балансовото число на активите на предприятията. Неясен остава и моментът в коя балансова 

статия ще бъдат представяни вътрешно-генерираните обекти на интелектуална собственост 

– по първа като „продукти от развойна дейност“ или по втората обща група. 

Формулировката на текста по т.16.7. на практика допуска всички видове нематериални 

активи, с изключение на репутацията и на тези, които са в процес на създаване, да бъдат 

общо представени.  

https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
https://www.tita.bg/page/427#zsch_pzr_2018_98_56
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_34
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Фигура 1. Модел за класификационни групи нематериални активи 

 

Така на практика прилагането на актуализирания СС 1 няма да осигури възможност за 

сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди, както и 
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с финансовите отчети на други предприятия, защото няма да е ясно каква интелектуална 

собственост притежава отчетната единица и какво е нейното балансово число. 

Предложение за формиране на групите нематериални активи. На основа на досегашните 

си изследвания и на фона на „запазената традиция“ в новата счетоводна регулаторна рамка 

авторите правят своето предложение за въвеждане в националните стандарти на следните 

класификационни групи нематериални активи 

В предложените класификационни групи са ясни и видими основните видове интелектуална 

собственост, а тя пък от своя страна е разграничима от другите обекти нематериални активи. 

Представянето на интелектуалната собственост и на другите нематериални активи като 

диференцирани балансови групи ще улесни разбираемостта и сравнимостта на финансовите 

отчети на предприятията. Възприемането на класификационните групи ще се транспонира 

в счетоводната теория и практика, което на свой ред ще предположи разработването на 

методики за отчитане на отделните обекти нематериални активи, съобразени с конкретните 

специфики на ресурсите. 

 

Модел за представяне на иновационните процеси и оценка на резултатите от тях 

Както вече беше изяснено, вътрешно създадените обекти на интелектуална собственост са 

изключително „важни“ за счетоводния законодател активи и той им е отредил право на 

представяне в две балансови групи. Самият текст в актуализирания СС 1 показва, че за 

съставителите на стандарта обектът „вътрешно създаден нематериален актив“ не е 

достатъчно ясен. За да бъдем коректни към инициаторите на актуализациите трябва да 

отбележим, че признаването и представянето на тази група нематериални активи се 

отличава с много проблемни и дискусионни аспекти не само в нашата страна. В рамките на 

доклада авторите ще се ограничат до оценката при първоначално признаване и представяне 

на тези обекти във финансовите отчети. Съгласно приложимите национални и 

международни счетоводни стандарти разходите за иновации се делят на две групи: 

възникнали на етап изследователска и възникнали на етап развойна дейност. Признаването 

на нематериални активи се допуска да стане на етап развойна дейност при покриване на 

определени критерии, като: техническа целесъобразност за завършване на иновационния 

проект; намерение да бъде завършен, използван или продаден създаденият продукт или 

услуга; възможност да бъде използван или да бъде продаден нематериалният ресурс; 

наличие на механизъм, по който иновационният продукт ще генерира вероятни бъдещи 

стопански ползи; наличие на подходящи технически, финансови и други ресурси за 

завършване на развойната дейност и за употреба или продажба на иновационния продукт; 

възможност да бъдат измерени (оценени) надеждно разходите, свързани с неговото 

разработване (развойна дейност). Възприетото правило е, че в първоначалната оценка на 

създаден в предприятието обект на интелектуална собственост се калкулират разходите, 

извършени от момента, в който продуктът за пръв път е постигнал критериите за 

признаване. Всички останали разходи се отчитат като текущи за периода, през който са 

възникнали. В Схема 1 са представени основните етапи при представянето за счетоводни 

цели на иновационните процеси и на свързаните с тях разходи като текущи или като 

капитализирани (активи), съгласно утвърдения подход от СС 38 Нематериални активи и 

МСС 38 Нематериални активи. 
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Схема 1. Етапи за признаване на иновационни разходи за счетоводни цели 

 

 

 

Недостатъкът на този подход, по мнение на авторите, е че не прави разлика между успешни 

и неуспешни иновационни проекти и че приема първоначално всички за неуспешни. Така 

на практика всички разходи по изследователско проучване и развитие в едно предприятие 

до достигане на етапа развойна дейност се признават като текущи независимо от финалния 

резултат от иновационната дейност. В крайна сметка, този подход предопределя и нереална 

първоначална оценка за генерирания иновационен продукт или услуга. Известен факт е, че 

разходите на етап изследователска дейност могат да бъдат значителни по размер и много 

често продължителни във времето, а на практика не се калкулират в себестойността на 

новосъздадения нематериален ресурс. По тази причина в балансовото число на 

нематериалните активи се включват вътрешно генерирани права върху интелектуална 

собственост със силно занижена първоначална оценка, която подлежи и на бъдеща 

амортизация. Прилагането на възприетия от приложимите счетоводни стандарти подход не 

води до информация в отчетите, която да е полезна при взимането на управленски решения 

от потребителите на финансови отчети. 

Когато се третира проблематиката относно признаването и представянето на иновационните 

продукти за счетоводни цели, не следва да бъдат  игнорирани и две постановки в ЗКПО, 

които са в противоречие с постановките на приложимите счетоводни стандарти и чието 

спазване води също до некоректна картина за иновационните дейности на предприятията, а 

именно: 

o съгласно чл. 51 (2) от ЗКПО «счетоводните разходи, отчетени във връзка с 

придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив преди възникването му, 

не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и участват при 

определянето на данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в следваща 
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година настъпят обстоятелства, определящи, че данъчно задълженото лице няма да 

придобие данъчния дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи по 

изречение първо се признават за данъчни цели в годината на настъпване на 

обстоятелствата, ако са спазени изискванията на този закон“. 

o съгласно чл. 69. (1)  от ЗКПО10, при определени условия данъчно задълженото лице 

има право да намали счетоводния си финансов резултат с историческата цена на 

вътрешно разработените иновационни продукти, т.е. да не ги представя като 

нематериален актив в счетоводния баланс. Не трябва да се забравя и фактът, че през 

предходните години финансовият резултат на предприятията е бил също намаляван 

с начислените текущи разходи по проучване и иновационно развитие.  

Като следствие от спазването на тези действащи регулаторни правила не се представя вярна 

картина за иновационната дейност и за инвестираните средства за научно-

изследователското развитие на юридическите лица. Така на практика финансовите отчети 

на предприятията не покриват изискванията за същественост и надеждност на 

информацията.  

За преодоляване на многото негативи авторът счита, че може да се възприеме подход за 

пълно активиране на разходите по иновационните проекти. В основата на подхода стои 

разбирането, че всички разходи са средство за постигане по-късно на добри резултати от 

иновационна дейност и служат за реализиране на бъдеща стопанска изгода и печалба. При 

метода на пълно активиране няма да се прави разграничение между успешни и неуспешни 

разходи по проучване и развитие, но първоначалната теза ще е: „всички разходи са за 

успешни иновационни проекти“. Всички разходи по иновационните процеси (етапи 

изследователски и развойна дейност) ще се обобщават около формирани разходни центрове 

– проекти, продукти, услуги и др. За целта може да се използва синтетичната сметка Разходи 

по придобиване на нематериални активи, с аналитично отчитане към нея по разходни 

центрове. При успешен иновационен проект и придобита интелектуална собственост ще се 

отрази придобиването на нематериален актив, с първоначална оценка, включваща всички 

действително направени разходи по придобиването на иновационния продукт или услуга. 

При неуспешен иновационен проект, разходите по него ще бъдат разсрочени във времето 

под формата на амортизации. При последния вариант може да възникне въпросът за 

нарушаване на принципа на съпоставимост на приходи и разходи, но по мнение на авторите 

той е нарушен и при възприетия и актуално прилаган от счетоводните стандарти подход. 

Единствената разлика е, че съгласно действащите приложими стандарти той се нарушава 

преди идентифицирането на иновационния проект като неуспешен, а съгласно новия 

предложен подход – след това. Предимството на препоръчителния подход е, че се получава 

информация за действително направените разходи по иновационните проекти и че 

новопридобитите обекти от права върху интелектуална собственост ще бъдат представени 

във финансовите отчети по тяхната действителна оценка. На фиг.2 са представени двата 

подхода (действащ и препоръчителен) за отчитане на разходите по иновационни проект. 

                                                           
10 Данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат с историческата цена на 

нематериален актив еднократно в годината на формирането му, когато са изпълнени едновременно следните 

условия: 

1. активът е формиран в резултат на развойна дейност;  

2. развойната дейност е извършена във връзка с дейността по занятие на данъчно задълженото лице; 

3. развойната дейност е възложена с поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или 

висше училище.  
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Фигура 2. Модели за отчитане на разходите по иновационни проекти 

 

 

 

Легенда:  

 - подход за счетоводно представяне, съгласно приложимите счетоводни стандарти. 

 - препоръчителен подход за пълно активиране на разходите (концепция на автора). 

 

Като резултат от прилагането на препоръчителния подход потребителите на финансовите 

отчети ще имат надеждна информация за: 

o инвестициите в иновации на юридическите лица; 

o успешните и неуспешните иновационни проекти и за направените разходи по 

тяхното реализиране; 

o действителните първоначални оценки на вътрешно генерираните нематериални 

активи в резултат на иновационна дейност; 

o реализираните нетни печалби от индустриална употреба или от продажба на  

иновации. 

Капитализирането на разходите през целия процес на иновационна дейност до неговия 

финален резултат (успешен или неуспешен) ще оптимизира проявлението на 

информационната и контролната функции на счетоводството и процесът на  контрол върху 

направените инвестиции в иновации. Ще се създадат условия и за оптимизиране на 

управленските решения за иновационните дейности. 

 

Заключение 

Темата за интелектуалния капитал, за рефлексията му върху бизнеса и за нематериалните 

ресурси, които той генерира, е многопластова и е в процес на постоянно изследване. Както 

беше подчертано, нематериалният капитал на отчетните единици е недостатъчно пълно и 

коректно представен във финансовите отчети. Затова всички проучвания, анализи и опити 

да бъде включен по-голям относителен дял от него в отчетността на предприятията са в 

непрекъсната динамика на развитие. Настоящият доклад е опит да бъдат идентифицирани 

базисни проблемни полета, които се появяват в резултат на развитието на креативната 

икономика, както и да бъдат предложени решения за тяхното преодоляване. 
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Закон за счетоводството, ДВ бр. 95 от 8 декември 2015 (в сила от 01.01.2016 г.), посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.98 от 27.11.2018 г. 

Национални счетоводни стандарти. В сила от 01.01.2016 г. Последен достъп:  

http://balans.bg/195-nsfomsp-obshti-razporedbi/;   (06.02.2019) 

Постановление № 394  от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните 

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 

46 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.) 

Закон за публичните финанси, обн. ДВ бр.15 от 15 февруари 2013, посл. изм. ДВ бр. 95 от 8 

декември 2015 г. 

Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище“, ДДС 20/14.12.2004 г. 

Относно прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните 

предприятия; http://www.minfin.bg/bg/page/1039; (последен достъп: 16.04.2016) 

Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище“, ДДС 05/ 28.09.2017 г. 

https://www.minfin.bg/upload/35243/DDS-05-2017-CASH-Reports-III-2017.pdf 

МСС 38 Нематериални активи, http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/mejdunarodni-

schetovodni-standarti/mejdunaroden-schetovoden-standart-mss-38-nematerialni-aktivi;(последен 

достъп: 18.04.2016) 

СС 1 Представяне на финансови отчети,  в сила от 01.01.2005 г., приет с ПМС № 46 от 

21.03.2005 г., обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007 г., изм. 

и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016 г. 

 

 

  

http://www.knsb-bg.org/pdf/477/edinen_pazar_za_prawata.pdf
http://www.iccbulgaria.bg/bulletin/read/15/content/article_128_print.html
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562
http://balans.bg/195-nsfomsp-obshti-razporedbi/
http://www.minfin.bg/bg/page/1039
https://www.minfin.bg/upload/35243/DDS-05-2017-CASH-Reports-III-2017.pdf
https://www.minfin.bg/upload/35243/DDS-05-2017-CASH-Reports-III-2017.pdf
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/mejdunarodni-schetovodni-standarti/mejdunaroden-schetovoden-standart-mss-38-nematerialni-aktivi
http://www.euroconsultbg.eu/bg/uslugi/mejdunarodni-schetovodni-standarti/mejdunaroden-schetovoden-standart-mss-38-nematerialni-aktivi
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МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРИМЕРА НА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД, 

БЪЛГАРИЯ  

Гл. ас. д-р Даниела Георгиева, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Дигитализацията в образованието и въвеждането на онлайн обучителни платформи 

видоизменя не само начина за предоставяне на познания, но и профила на студентите. В тази 

връзка дистанционната форма на обучение е предпочитана от лица, които по една или друга 

причина нямат възможност физически да присъстват на лекции. Приоритетна цел на 

разработката е да се определи желанието на студенти от дистанционна форма на обучение 

в Международно висше бизнес училище – Ботевград (България) да реализират мобилност 

от минимум 3 месеца по програма Еразъм+ (КД1). Първичните данни са събрани на базата 

на дълбочинни интервюта (n=15). Като основно заключение от събраните данни може да се 

посочи, че осъществяването на студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ 

(КД1), от минимум 3 месеца, се възприема като „трудно изпълнимо“ от респондентите, 

участващи в проучването. Настоящата разработка подпомага за по-доброто разбиране на 

това в каква степен студенти от дистанционна форма на обучение имат мотивация да 

реализират мобилност.  

Ключови думи: мобилност, дистанционно обучение, дълбочинни интервюта, Еразъм+. 

 

MOBILITY OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING PROGRAMS ON THE 

EXAMPLE OF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL - BOTEVGRAD, BULGARIA 

Daniela Georgieva, Assist. Prof., Ph.D., International Business School - Botevgrad, Bulgaria 

 

Увод 

Образованието е основополагащ фактор за икономически прогрес и растеж чрез изграждане 

на конкурентен човешки капитал. Може да се твърди обаче, че многообразието и големият 

обем от данни е причина за по-трудното възприемане и възпроизвеждане на информация от 

човешкия ум. Наличието на подобно обстоятелство е предпоставка традиционните методи 

на обучение да губят своята ефикасност. Във връзка с това основният фокус на 

обучителните институции и учебни заведения е насочен към това „как“ да се предаде 

съответното знание на обучавания по възможно най-ефективния метод, като същевременно 

повишават качеството на учебния процес. С цел преодоляване на проблема, свързан с 

начина на предаване на знанието от обучаващия към обучавания все по-голяма популярност 

придобиват техниките, основани на идеята за дигитализация на учебния процес и 

въвеждането на информационно комуникационни технологии (ИКТ). Проблемите и 

възможностите от използването на ИКТ, както и на интерактивни образователни техники, 

базирани на дигитализацията на учебното съдържание и взаимовръзката с бизнеса, са обект 

на дискусии от мнозина специалисти в областта (Gocić, М. и J. Mijović, 2016, p.39; Борисова, 

Л. 2016, с.76-71; Цветан, И., 2016, с. 104-105, Tudor, C., M. Gheorghe, M. Oancea, R. Sova, 
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2013; Георгиева, T., 2011, с.62-63; Battalio, J., 2009; Цакова, И., 2010; Попова, Р. 2017). 

Въпреки, че научните дискусии по темата продължават и до днес технологичното развитие 

в световен мащаб е предпоставка да се твърди, че използването на дигитални техники за 

обучение ще се превърне от конкурентно предимство на висшите учебни заведения в 

задължителен елемент от обучителния процес. В тази връзка въвеждането на дигитални 

образователни ресурси е сред приоритетите на Европейската комисия (European commission, 

2018). Министерството на образованието и науката на Р България, в качеството й на държава 

членка на ЕС, също подкрепя дигитализацията на образованието като мотивация и 

възможност за придобиване на компетенции (https://www.mon.bg/bg/news/2798). 

Използването на „интерактивни“ методи и дигитални техники в училищата в България 

оказва пряко въздействие и върху учебния процес във висшите учебни заведения. В този 

аспект обучаваните на база опит и интерактивни методи ученици не само ще очакват 

подобен стил на обучение от висшите учебни заведения, но и ще търсят такива 

образователни институции, които предлагат дигитални решения. 

Сред приоритетите на Европа е и мотивиране на студентската мобилност, чрез която да се 

постигне обмяна на познание и създаване на конкурентни предимства. На ниво ЕС целта е 

до 2020 г. поне 20% от дипломиралите се висшисти да са прекарали част от обучението си 

в чужбина (Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher 

Education, 2009). По данни на OECD е отчетена положителна тенденция в посока 

увеличаване на броя на реализираните студентски мобилности през периода 2013-2016 г. в 

световен мащаб. Въпреки това обаче към 2016 г. процентът на чуждестранните студенти 

спрямо общия брой на студентите, обучавани в държавите-членки на ЕС е под 10% (OECD, 

2018, p. 219-225). За 2017 г. в България процентът на студенти, които реализират мобилност 

с цел придобиване на учебни резултати (кредити) в чужбина е 1.5% (Мониторинг на 

образованието и обучението 2018, България). От гледна точка на програма „Еразъм+“ КД 1 

„Висше образование“ през академичната 2016/2017 г. е отчетено съществено увеличение на 

броя на студентските мобилности (с 708 бр. повече) в сравнение с академичната 2013/2014 

г. Разгледано в по-тесен аспект обаче се наблюдава намаление на мобилността с цел 

обучение за сметка на мобилността с цел практика (The Erasmus+ Annual Report 2017, 2019). 

В контекста на предходното между дигитализацията на учебния процес и мобилността на 

студенти следва да се търси взаимна връзка. По-подробното изучаване на отношението на 

студентите във висши учебни заведения, използващи дигитални образователни платформи 

и решения ще подпомогне за по-доброто разбиране на мотивацията на студентите при 

извършване на мобилност по програма Еразъм+ (КД1).  

Цел на настоящата разработка е да се направи проучване на мнението на студенти, 

обучавани в дистанционна форма на обучение относно желанието им да реализират 

мобилност по време на своето следване. В още по-тесен аспект се визират мобилности с цел 

обучение по програма Еразъм+ (КД1) от минимум 3 месеца (един семестър). За постигане 

на авторовата цел са поставени следните изследователски задачи: 

o Да се очертаят възможните положителни и отрицателни страни на дистанционната 

форма на обучение за целите на студентска мобилност в друга държава. 

o Да се проучи мнението на студенти, обучавани в дистанционна форма на обучение 

относно желанието и факторите, които им оказват влияние при избор дали да 

реализират мобилност от минимум 3 месеца в друга държава. 

https://www.mon.bg/bg/news/2798
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Обект на изследване са студенти от бакалавърските програми на Международно висше 

бизнес училище – Ботевград (МВБУ), България, обучавани в дистанционна форма на 

обучение. Изборът на висше учебно заведение се основава на факта, че МВБУ е сред 

първите частни висши училища, които въвеждат дистанционното обучение в България. На 

текущия етап близо 68% от студентите на МВБУ се обучават в дистанционна форма. 

Изборът на целевата група е съобразен с поставената от автора цел студентите да изучават 

дисциплините си онлайн, което би могло да се разглежда като положителна предпоставка 

обучаваните лица да имат време и възможност поне веднъж в рамките на изучаваната 

програма да реализират студентска мобилност. В допълнение целевата група включва 

студенти само от бакалавърските програми на МВБУ поради отчетена по-голяма степен на 

мобилност сред европейските студенти в бакалавърски програми в сравнение с 

магистърските такива (OECD, 2018, p. 218, 222). Предмет на изследване са проведени 

дълбочинни интервюта с представители от целевата група. Изборът на подобен 

инструментариум за събиране на първични данни е продиктуван от възможността в процеса 

на провеждане на интервюто да се съберат по-детайлни, достоверни и разнообразни данни. 

Основната хипотеза, която защитава автора е, че студентската мобилност в друга държава 

представлява интерес за студентите от дистанционна форма на обучение в МВБУ дотолкова, 

доколкото тя би могла да се обвърже с текущо работните им ангажименти или да предоставя 

гъвкави възможности за съчетаване на работата им с мобилността. 

 

Преглед на литературата и въпроси за дискусия 

В същностен аспект дистанционното обучение най-общо представлява процес по 

придобиване на познание в ситуация, при която обучаемото лице не е физически налично в 

учебната среда (стая). Дистанционното обучение често включва набор от различни 

обучителни техники, предоставени с помощта на информационно-комуникационни системи 

и технологии. Мотивацията за избор на подобна форма на обучение зависи от множество 

разнородно-субективни фактори. Поради това за част от обучаваните лица основополагащо 

при избор на онлайн форма на обучение е придобиването на познание в дадена област, 

докато за друга част – чистата форма на любопитство спрямо дистанционното образование 

(Zhenghao, C. et al., 2015). Изследвания в областта сочат професионалното развитие на 

текущата работна позиция като приоритетен фактор за избор на онлайн курсове за 

придобиване на компетенции пред постигането на „чисто образователни цели“ (OECD, 

2016, р.107). 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през учебната 2017/2018 г. броят 

на студентите във висшите учебни заведения в Р България е с приблизително 18% по-малко 

отколкото записаните през учебната 2010/2011 г. (виж фигура 1). Подобни данни биха могли 

да се обяснят с настъпилите през последните години негативни демографски промени. По-

конкретно, през 2017 г. е отчетен отрицателен естествен прираст (-6.5 на 1 000 души) 

(Eurostat, Population and population change statistics, 2019), който се смята и за основен 

фактор, оказващ въздействие върху демографските процеси в страната ни (Eurostat, 

Contribution of natural change and net migration, 2017). Миграцията, и най-вече броят на 

изселилите се от Р България лица е допълнителен фактор, оказващ влияние върху 

количеството на записаните във висши учебни заведения студенти. Във връзка с това през 

2017 г. е отчетен отрицателен механичен прираст (- 5989 бр.) в страната ни по показателя 
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„външна миграция11“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=120). В 

резултат на предходното броят както на текущите, така и на потенциалните студенти в 

предлагащите висше образование институции намалява. В допълнение прогнозите на 

Националния статистически институт (НСИ) са, че през 2070 г. в сравнение с 2015 г. 

населението на България ще намалее с приблизително 23%12.  

Въпреки отчетените негативни данни в посока намаляващия брой студенти във висшите 

учебни заведения броят на студентите в дистанционна форма на обучение се запазва в 

относително постоянна величина (виж фигура 1). 

 

Графика 1. Студенти в дистанционна форма на обучение в България спрямо всички 

студенти, бр., академична година 

 

Източник: НСИ, 2019, https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=840, 

последно посещение на 04.02.2019 

 

Обект на анализ в разработката е и броят на заетите лица в България, като фактор, оказващ 

въздействие върху лицата да кандидатстват във висше учебно заведение. За разглеждания 

показател данните на НСИ сочат рязък спад на заетите през 2013 г. спрямо 2010 г. За 

последните четири години обаче (от 2014 до 2017 г включително) се наблюдава 

положителна тенденция в посока увеличаване на лицата, които полагат възмезден труд на 

пазара на труда. Прави впечатление, че за 2017 г. броят на заетите лица (включително и 

самонаетите) се увеличава с близо 60 000 бр. (2%) спрямо предходната 2016 г.  

Подобни данни биха могли да се тълкуват и като предпоставка за дългосрочно количествено 

намаляване на обучаваните лица в учебните заведения за сметка на увеличаващия се брой 

заети лица. Наличието на предходно описания проблем, предопределя необходимостта от 

                                                           
11 В показателя са включени само лицата, които са декларирали пред административните власти в България 

промяна на настоящия си адрес от странатa в чужбина и от чужбина в страната. 
12 Прогноза за населението на България по пол и възраст, II вариант (относително ускоряване - При този 

вариант се предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически 

процеси в страната), НСИ, 2017. 
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промени в стратегическите цели на предлагащите образователни услуги организации. По-

конкретно, част от приоритетните цели и задачи на висшите учебни заведения следва да 

бъдат насочени към запазване на пазарни позиции и прилагане на подходящи политики и 

практики, съответстващи на намаляващия брой на населението, чрез повишаване на 

качеството на учебния процес. Един от механизмите за постигане на качествено образование 

е на база индивидуализация и диференциация в обучението, базирано на дигитализация на 

лекционното съдържание (Енгелс-Критидис, Р., 2015, с.17; Колишев, Н., 2014; Радев, П. и 

кол., 2007, с.509). 

 

Графика 2. Заети лица в България, хил. бр., 2010 г. -2017 г. 

 

Източник: НСИ, 2019, https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=181, 

последно посещение на 04.02.2019 

 

Като се основаваме на предходните данни можем да повдигнем следния изследователски 

въпрос: изместването на фокуса на студентите от получаване на познание към намиране и 

задържане на работна позиция няма ли да окаже негативен ефект върху мотивацията на 

студентите да реализират мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ (КД1) в друга 

държава? В опит да се отговори на поставения въпрос е направено проучване на мнението 

на студенти.   

 

Методология на изследването 

За целите на настоящата разработка проучването е осъществено на базата на дълбочинно 

интервю, лице в лице, по метода на отзовалите се. Изследователските въпроси целят 

определяне на мотивите за участие в мобилност, евентуални предизвикателства при участие 

в мобилност, както и положителните и отрицателни страни на избраната форма на обучение 

за участие в мобилност. Периодът на провеждане на интервюта обхваща месеците февруари 

2019 г. - март 2019 г. Периодът е съобразен с академичния календар на институцията, през 

3603,9

3524,6

3436,4
3421,6

3434,2
3446,2

3463,3

3525,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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който студентите имат консултационни часове в сградата на МВБУ. Следва да се отбележи, 

че МВБУ възприема форма на дистанционно обучение при която всички лекционни 

материали са предоставени на онлайн платформа, през която студентите държат текущи и 

окончателни изпити. Те качват и различни материали като казуси и курсови разработки, 

които преди оценка от преподавател минават през система за плагиазъм. Студентите имат 

възможност за консултации с преподавател както чрез лична среща по време на консултации 

на живо, така и онлайн – през платформата в реално време. 

В проучването вземат участие общо 15 респондента от 63 поканени, като средната 

продължителност на интервютата е 10 минути. Основните ограничения на изследването са 

свързани с малкия брой на отзовалите се, както и с наличието на субективен характер на 

отговорите. В тази връзка авторът на разработката няма претенции за извеждане на 

причинно каузални връзки, факторни влияния и взаимодействия в рамките на обществото 

като цяло. Въпреки това получените първични данни са основа за по-нататъшни 

изследвания в областта, целящи повишаване на участието на обучавани в дистанционна 

форма на обучение лица, в студентска мобилност. 

От демографско социологическа гледна точка всички интервюирани лица текущо живеят в 

гр. София, където е позиционирана и сградата за дистанционно обучение на МВБУ. Близо 

53% от респондентите са жени, а около 67% попадат във възрастовата група между 30 и 50 

години. Еквивалентен ( 67% ) е и процентът на семейните лица. 

От гледна точка на причините за избор на дистанционна форма на обучение респондентите 

единодушно изразяват мнение, че онлайн обучението е гъвкав вариант за получаване на 

качествено образование, при който могат да се съчетаят и останалите им ангажименти. 

Липсата на необходимост лицата да са целодневно ангажирани с лекции се посочва като 

преимущество, но и недостатък. От една страна респондентите отчитат като преимущество 

факта, че по всяко време и от всяко място те могат да влязат в обучителната платформа и да 

прочетат лекционния материал. Това по същество е и основен мотив интервюираните да 

запишат подобна форма на обучение. От друга страна обаче мнозинството от запитаните 

смятат, че липсата на постоянен пряк контакт с преподавателя може да има и демотивиращ 

ефект от гледна точка на това, че те следва да разчитат изцяло на техните амбиции и желание 

да учат. Посочва се, че „е много по-лесно да знаеш, че от 9 до 13 часа имаш лекции и ще се 

занимаваш само с това, а не да се разконцентрираш защото например си вкъщи и започва 

любимият ти сериал“. Въпреки това студентите споделят общо мнение, че не биха 

преминали в друга форма на обучение. Като основни причини за това те посочват: 

o Необходимостта да полагат грижи за семейството си и по-конкретно за децата си. 

o Необходимостта да изпълняват работните си задължения. Следва да се отбележи, че 

близо 87% от интервюираните работят, а около 13% са в отпуск по майчинство13. 

Всички работещи студенти се обединяват около мнението, че честите отсъствия от 

работа поради необходимост от посещаване на лекции „не се толерират“ от 

работодателите им. 

o Наличие на предходно придобита диплома за висше образование. В случая се 

отбелязва, че лицата вече са „били студенти, имат представа как и от къде да намерят 

                                                           
13 Според нормативната уредба в Р България жените имат право на отпуск поради бременност и раждане в 

размер на 410 дни за всяко дете. Виж: Кодекс на труда, обн. ДВ. бр.26 от 1986г., посл изм. и доп. ДВ. бр.92 от 

2018 г., чл. 163. 
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съответната информация, която им е нужна, но с цел кариерно израстване им е 

необходима допълнителна диплома за висше образование“. 

o Лесният достъп до лекционен материал, както и възможност за полагане на онлайн 

изпити. Предходното се смята за основополагащо за лицата, които често пътуват в и 

извън страната.  

На въпроса дали студентите са запознати със възможностите да реализират студентска 

мобилност с цел обучение в чужбина по програма Еразъм+ (КД1), 60% от тях отговарят 

положително. Същите са разбрали за тази възможност от различни информационни канали, 

като например социалните мрежи, поддържани от МВБУ, разпространени рекламни 

материали на хартиен носител, от приятели и познати. Останалата част (40%) изразяват 

мнение, че „не са проявили интерес към студентска мобилност, поради което не са търсили 

подобна информация“. Следва да се отбележи, че обект на дискусия бе и проблемът с 

пренасищането с информация. По-конкретно бе отчетено негативното влияние на големия 

обем от новини, данни, информация, с които студентите ежедневно се сблъскват онлайн. 

Предходното е предпоставка не винаги информацията за възможности за студентска 

мобилност коректно и навременно да достигне крайния потребител. Бе отбелязано, че при 

дистанционната форма на обучение фокусът на студента е приоритетно насочен към влизане 

в конкретния обучителен курс и изпълнение на поставените от лектора задачи. Поради това 

студентът избирателно забелязва всяка странична информация, която не е пряко свързана с 

обучителния процес, независимо колко „цветно“ е показана тя. Предходното е възможност 

за подобрение на онлайн обучителните платформи чрез коректното идентифициране и 

„таргетиране“ на студентите с подходяща и навременна информация, предоставена по 

нестандартен начин, за да бъде тя по - ясно забелязана. 

На въпроса дали биха реализирали студентска мобилност в друга държава по програма 

Еразъм+ (КД1) респондентите единодушно заявяват, че имат желание, но най-вероятно няма 

да вземат участие. Предходното те обясняват с продължителния период, през който следва 

да отсъстват от страната. Студентите отчитат положителните страни на мобилността в друга 

обучителна институция, но отчитат и факта, че мотивите поради които са избрали 

дистанционното обучение са същите, поради които те не биха реализирали мобилност. Като 

основни положителни страни и съответно мотиви за реализиране на студентска мобилност 

с цел обучение по програма Еразъм+ (КД1) интервюираните посочват: 

o Развитие на професионални и образователни компетенции. 

o Личностно и социално развитие (изграждане на самочувствие, нови запознанства и 

контакти, подобряване работата в екип и комуникационните умения, развитие и 

подобряване на уменията да отстояваш себе си). 

o Трупане на опит. 

o Културен обмен и изграждане на европейска идентичност и самочувствие. 

o Научаване на друг език или подобряване на езикови умения. 

Респондентите посочват, че в случай на финансова подкрепа, както са например 

мобилностите по програма Еразъм+ (КД1), грантът може да се разглежда като мотив за 

осъществяване на мобилност, но за интервюираните лица той не е сред основните. 

Обект на дискусии по време на дълбочинните интервюта е и отношението на респондентите 

към съкращаване на периода на мобилност като възможност за решение на проблема с 

продължителното им отсъствие. Първоначално респондентите изявиха общо мнение, че 
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подобно решение е подходящо. В последствие обаче се очерта виждането, че съкращаването 

на мобилността ще измени първичната цел на това студентът да отиде да учи в друга 

държава. В резултат бе направено предложение мобилността да съчетава лекции на място, 

които обаче да са не повече от две седмици, и онлайн обучение. При подобна идея онлайн 

курсовете следва да са предоставени от приемащата институция, която да дава възможност 

за дигитални консултации в реално време. В допълнение курсовете следва да са разработени 

по начин, по който студентът да е в максимална степен ангажиран с учебния процес въпреки 

невъзможността му да присъства на място през цялото време. Подобна ангажираност може 

да включва например общи проекти с други обучавани онлайн студенти. 

На база предходното може да се направи извод, че мотивите на интервюираните студенти 

от МВБУ да не участват в мобилности в чужбина не се различават съществено от 

идентифицираните от Европейската комисия причини (Education and training monitor, 2018, 

p.80). В тази връзка не толкова нежеланието, финансирането или страхът от междукултурни 

различия са предпоставка за неучастие на респондентите в програмата, колкото 

продължителният период, в който те следва да отсъстват от работа. 

 

Изводи 

Фактът, че близо 87% от участващите в проучването лица са текущо работещи не ни дава 

основание да правим извод, че по-голямата част от студентите в дистанционна форма на 

обучение работят. Въпреки това може да се твърди, че предоставяйки лесно достъпна, 

синтезирана и интерактивна онлайн образователна информация дистанционната форма на 

обучение е предпочитана форма за получаване на образователна степен най-вече от 

работещи студенти, майки с малки деца, трудно подвижни лица и такива, които нямат 

физическа възможност да присъстват на лекции, но желаят да получат качествено 

образование. Независимо от субективните причини, които подтикват лицата да изберат 

онлайн обучение основополагащ мотив е студентът да разполага с времето си, по начин 

подпомагащ съчетаването на образователните дейности с останалите му ангажименти. Във 

връзка с това осъществяването на студентска мобилност с цел обучение по програма 

Еразъм+ (КД1), от минимум 3 месеца, се възприема като „трудно изпълнимо“ от 

респондентите, участващи в проучването. Въпреки, че програмата дава възможност за 

прекъсване на периода на обучение, не се дава възможност за неприсъствие в приемащата 

институция. Разбира се съществуват и други механизми, които биха могли да се използват, 

с цел подпомагане на подобни студенти да реализират мобилност дори и за не толкова 

продължителен период от време. Реализирането на мобилност в друга образователна 

институция за не повече от седмица – две обаче намалява добавената стойност, която 

студентът би получил ако участва в по-продължителна мобилност, където неговата 

ангажираност спрямо приемащата институция е и по-голяма.  

Направеното от студентите предложение в рамките на семестър да се съчетава онлайн 

обучение с кратък престой на място изглежда като алтернатива за подпомагане на лица, 

които нямат възможност за по-дълъг престой в чужбина. Това обаче повдига друг въпрос – 

дали подобно решение не противоречи на идеята и характеристиките на „студентската 

мобилност“. В този контекст вече не се говори за мобилност, а по-скоро за типична форма 

на дистанционно обучение, но в друга обучителна институция. 
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Може да се твърди, че профилът на студентите от дистанционна форма на обучение 

предполага в известна степен невъзможността им да участват в мобилност на студенти по 

програма Еразъм+ (КД1) за минимум 3 месеца. Предходното обаче не следва да се 

възприема като причина студентите от дистанционна форма на обучение да бъдат поставени 

в неравностойно положение спрямо други студенти в редовна и задочна форма при 

реализиране на по-дълги мобилности. В контекста на четвъртата индустриална революция 

дигитализацията в образованието е неизбежен процес, което допълнено с развитието на 

пазара на труда в България са предпоставки онлайн обучението да остане атрактивна форма 

на придобиване на познания. Това от своя страна налага преосмисляне на възможностите за 

реализиране на студентска мобилност с цел обучение за студенти, получаващи 

образованието си онлайн.  

 

Благодарности: Настоящето изследване е направено в рамките на програма Еразъм+, КД103 
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АТРИБУЦИЯ ИЛИ НЕЗАВЪРШЕН ШЕДЬОВЪР 

Проф. д-р Ванче Бойков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: За човешкото същество субективността е иманентна категория. Да установи какво 

е обективно понякога е много трудно. По този начин и комуникацията може да бъде 

компрометирана. При това, феноменологията на отношението между субективното и 

обективното в професионалната комуникация създава напълна различна конотативна рамка. 

Типични категории са: подценяване и надценяване или самоподдръжащи се предразсъдъци. 

Първият вариант отразява тенденцията хората да подценяват обективно, а надценят 

влиянието на свойствата, докато вторият пример е типичен, преди всичко за да преписват 

на себе си доброто, а лошото да представят като въздействие на външни фактори. 

Същевременно посочените категории са добра основа за множество манипулативни 

техники. 

Ключови думи: атрибуция, комуникация, концепция, манипулация. 

 

ATRIBUTON OR UNIFINISHED MASTERPIECE 

Prof. Dr. Vanche Boykov, International Business School – Botevgrad 

Abstract: To human being subjectivity is imminent category. Sometimes it is very hard to 

determine what it is objectively. In this way communication can be compromised. In this 

phenomenology of relation between subjective and objective in professional communication, 

creates completely different connotative frame. Typical categories are: underestimation and 

overvaluation or self-sustaining prejudice. First option reflex tendency that people underestimate 

objective and over evaluate influence of features, while second example is typical, first of all we 

assign to ourselves good things, while bad things are represented as external factors. At the same 

time mentioned categories are a good base for many manipulative techniques. 

Key words: attribution, communication, conception, manipulation. 

 

Въведение 

Теорията на атрибуцията представлява процес, при който човек разбира и обяснява 

собственото си поведение и поведението на други хора. В българския тълковен речник 

атрибуцията е дефинирана като „концепция в социалната психология, свързана с това как  

индивидите обясняват причините за  събитията, поведението на другите, а и своето 

собствено поведение”.  Обикновено причините приписваме на диспозицията14, респективно 

на личностните черти, мотивите, нагласите или външните фактори (обстановка, натиск, 

социални норми). Винаги сме упорити в обяснението как виждаме другите, готови за 

усърдна  работа за монтаж на мозайката чрез свързване на най-дребни фрагменти от 

информацията, докато не стигнем до разумно обяснение или, по-точно до това, което 

                                                           
14 Диспозицията се определя като навик, състояние на готовност или тенденция да се реагира по определен 

начин. 
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смятаме за разумно. Готови сме дори и след кратка среща без достатъчно информация да 

направим заключение за „непознатия”  на базата на неговите характеристики. Това е въз 

основа на впечатлението и импресията, които се  създават бързо и без достатъчно данни. 

Правим изводи за национална принадлежност, професия, образование и различни 

личностни черти – енергичен, надежден, интелигентен и др. Изследванията показват, че 

действието на другите често се обяснява с вътрешни, а собственото поведение с външни 

причини. 

Хората не реагират на социалните ситуации по начина, по който те наистина са, а въз основа 

на важността, която имат. Чрез символично взаимодействие ние придаваме значението на 

света, който ни заобикаля и след това се държим в съответствие с тези значения. 

Следователно обективната реалност не е пряко определена. Поведението е еднакво 

повлияно от стимули от околната среда, както и от нашата интерпретация на стимулите15. 

Придобиването на познание – външно и вътрешно за самото предприятие зависи от 

спoсобността, достъпността, прозрачността и ефективната комуникация в придобиването на 

знания16.   

При наблюдение на индивида (партньора) могат да се фокусират емоциите, да се оценяват 

личностните черти, мимиките и движенията на наблюдаваното лице. При насочване поглед 

към определен участник в процеса на общуването говорещият може да изрази определени 

чувства, емоции или състояния, като например похвала, радост, възхищение, но и порицане, 

упрек или предупреждение17. Жестовете на несловестната комуникация са контакт с очите, 

движения на ръцете, пръстите, главата, лицевата експресия, употребата на пространството 

(интимно, лично, социално и публично разстояние), допира, външния вид и др. 

Много по-често се допускат грешки при наблюдение на човек (партньор), отколкото при 

наблюдение на физически обекти (продукти, машини, съоръжения). Грешките при 

наблюдението на индивида се наричат системни грешки, защото са легитимни и редовни. 

Една от тях е грешката хало-ефект. Последва като реакция от първото впечатление върху 

интерпретацията на по-късните данни. Другата е под влиянието на личната теория за 

индивида – характерното убеждение, че някои черти винаги се срещат заедно. Например, 

сдържаният човек винаги е неемоционален. Една от системните грешки е и грешката от 

неоправдана функционална аналогия – заключение от определени физически за определени 

психологически черти. Например, ниското чело говори за ниска интелигентност, а носенето 

на очила - за образование и ерудиция.  

Най-често срещаните системни грешки са опростяване и стереотипност на наблюденията. 

Опростяването се изразява в склонността, да се оценяват хората като лица, които 

притежават само няколко ясно изразени и взаимно хармонизирани характеристики, а не като 

индивиди със своите собствени особености, които не проявяват последователно. 

Стереотипът се отразява в склонността на всички принадлежащи към една професия или 

заемащи определена позиция с общи характеристики. Например, всички тъщи като жени, 

които постоянно критикуват своите зетьове. Етнически стереотипи – неоправдано 

приписване на определени атрибути на всички членове на дадена нация. Например, 

                                                           
15 Бойков, В. 2018:1597 
16 Андрейевич, Д., Бойков, Д. , Митич, С. 2018:368 
17 Бойков, В., Бойков, Д. 2015:20 
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англичаните се смятат за хладнокръвни, а числящите се към собствената нация са 

самоотвержени и смели, юнаци.  

Въпреки че, създаденото впечатление е трайно и влиятелно, това не означава, че никога не 

се променя. То ще се промени само ако новите данни са противни на първата импресия и са 

важни. Като правило, положителното  впечатление ще се промени, ако по-късно се осъзнае 

негативното отношение и обратно – негативната импресия ще се промени, ако се разбере 

нейната положителна оценка. Трябва да се има предвид, че когато първото впечатление 

остане негативно необходими са около осем последователни срещи, които са положителни, 

за да се преобърне първоначалното лошо впечатление18.  

Създаване на атрибуция е от решаващо значение за адаптиране към променящата се среда и 

за преодоляване на трудностите, които се срещат в бизнес комуникацията, особено когато 

деловите взаимоотношения не вървят в правилната посока. Деловите партньори винаги 

търсят начин да обяснят причините за своето поведение,  което забелязват спрямо другите. 

Лидерите също търсят обяснение за поведението на своите служители. Когато резултатът е 

благоприятен, атрибуцията помага да се разбере какво е довело до този изход, така че 

подобно поведение да се повтори. Когато резултатът е неблагоприятен, атрибуцията помага 

в разпознаването и избягването на факторите, довели до такъв изход. Партньорите, доволни 

от бизнес отношенията са склонни към атрибуцията, която приписва значението на 

негативните събития извън техните връзки, като причини, които считат за нестабилни и 

специфични.  

 

Теории на атрибуцията 

Хората, независимо то това дали нещо се е случило с тях или с някой друг, се опитват да го 

обяснят и така да установят контрол върху собствения си живот и околността. Един от 

първите аспекти, на които се обръща внимание в усилията за придобиване на контрол са 

причините, довели до преживяното. Самите причини могат да бъдат обективни и 

субективни. За обективни се считат причините, които наистина предизвикват дадено 

явление и чието съществуване е в основата на тази постъпка. От друга страна, субективни 

причини са тези, които отбелязваме като причина за дадено явление, независимо от тяхната 

истинска основателност19.  

Теориите на атрибуцията са многобройни, а общото за тях е, че човекът интерпретира 

събитията около него от гледна точка на своята кауза. 

Теория на атрибуцията на Фриц Хайдер 

Теорията на атрибуцията е форма на „наивна” или „здраворазумна” психология, създадена 

от Фриц Хайдер20,  за да обясни как хората интерпретират събитията или мотивите на други 

хора, както и как тяхното поведение е повлияно от създадените интерпретации. Според 

теорията на Хайдер, хората имат склонност да правят своята среда разумна, действайки като 

                                                           
18 Leonard, M. 2004: 96 (5). 
19 Чекрлия, Д. Турячанин, В. Пухало, С. 2004:8. 
20 Фриц Хайдер (1896-1988) е австрийски/американски психолог. Начините по които тълкуваме собственото 

си и поведението на други хора са в основата на дългогодишната успешна кариера в плодотворната му работа 

в областта на изследването на естеството на междуличностните отношения. Короната на иследователската му 

работа е „Психологията на междуличностните отношения”, публикувана през 1958 г.  
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учени – аматьори, които разбират другите, като свързват заедно елементи от  тяхното 

поведение. 

Хайдер е предложил проста класификация на обясненията: 

o вътрешна (интерна) атрибуция и  

o външна (екстерна) атрибуция.  

Към вътрешната атрибуция той причислява нагласите, вярванията, личностните черти, 

както и другите характеристики на човека, чието поведение е обяснимо, докато външната 

атрибуция обхваща характеристики на ситуацията, в която се намира индивидът, т.е. 

стимулите, които са предизвикали даденото поведение.  

Хайдер посочва три важни аспекта на атрибуцията, а именно: съзнанието, че всяко явление 

има свои причини; възприемането, повече или по-малко характерен начин на наблюдение; 

установяването на причината на възникналото в самия индивид, в ситуация или в 

комбинация от двете. 

Първият от посочените аспекти на атрибуцията е съзнанието. Всяко явление  има свои 

причини, макар че изглежда като нещо толкова общо и просто,  е много важно. В 

действителност хората не са склонни да приемат, че причината за нещо е набор от 

обстоятелства. Такива обяснения ги довеждат до по-ниска позиция от желаната поради 

което се стремят за всяко поведение или действие да определят причина. От друга страна, 

възприемането на явлението е в по-голяма или в по-малка степен специфично за всеки 

отделен случай. В зависимост от много фактори в определеното явление възприятието има 

определен краен резултат. Хайдер посочва три детерминанти на възприятието: 

характеристиките на това, което се възприема, значението за индивида, който възприема и 

социалния контекст, в който се извършва наблюдението. Последният аспект, който този 

автор изтъква е от изключително значение за  текущото разглеждане и се отнася до 

приписване на причините на себе си, околната среда или тяхната комбинация. Свързването 

на причините на индивида, с неговите атрибути и поведение представява проява на 

вътрешни причини, докато подчертаването на външните фактори като детерминанти на 

някакво поведение, представляват външни причини.21   

Теория на атрибуцията на Харолд Кели 

Причините за поведението на хората са и в теорията на Харолд Кели22, който насочва 

стремежът си,  наблюденията на Хайдер да превърне в емпирично проверими показания.  

Целта на анализа, представен в модела на Кели не е да обясни как наблюдателят стига до 

конкретната причина, но като цяло, къде  е причината за поведенито: смята ли, че за 

поведенито е отговорно „нещо в лицето”, „нещо в стимула”, „нещо в ситуацията”, или е 

комбинация от така широко разбраните причини.  

Да стигне до извода, наблюдателят взема под внимание три вида информация: 

                                                           
21 Вручинич, Ж. 2018: 72-73.  
22Харолд Хели (1921-2003) е американски социален психолог, професор в Калифорнийския университет в Лос 

Анджелис. Вниманието си е насочил към проблемите на междуличностните отношения. 
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Последователност (консистентност). Става дума за степента, в която един човек се държи 

по един и същи начин всеки път, когато възникне една и съща ситуация. Например, дали 

това поведение на Максим се случва към останалите последователно във времето или не.  

Отличителност (специалност). Става дума за степента, в която един човек се държи по 

един и същи начин в различни ситуации. Например, дали Максим се държи само така към 

Младен, или и към останалите в групата. 

Консенсус (съгласуваност). Става дума за степента, в която поведението на един човек е 

сходно с поведението на други хора в сходни ситуации. Например, дали и останалите се 

държат по този начин към Младен или не. 

Теорията на Кели е проверена и в практика. Лесли МакАртур (McArthur) през 1972 г. в едно 

изследване на респодентите освен основната информация („Джо се смее на комика) дава 

още три информации, в които варира с информация за последователност (Джо и преди 

винаги се смееше или никога не се е радвал на този комик), отличителност (Джо се не смее 

на други комици или се смее на почти всички комедианти ) и консензус (На комика се смеят 

почти всички и почти никой). След като са прочели информацията от анкетираните е 

изискано чрез закръгляне да посочат дали причината е в това, че Джо се смее на 

комедианта нещо в индивида, нещо в стимула, нещо в ситуацията или нещо в 

комбинацията с тези три фактора.  

Оказа се, че оценителите най-често взимат решение така, както предсказва моделът на 

Кели. Отбелязано е също, че относително малко внимание се отделя на информацията за 

консензуса. Повече се фокусират върху данните за индивида – как се държи в други прилики 

и контексти, но и как  се държат другите хора по отношение на информацията. 

Възможно е в реални ситуации собственото поведение и мнение да представляват някаква 

първоначална информация за консенсус.  

С други думи, според теорията за атрибуцията на Кели индивидите обясняват поведенито 

на други хора чрез: 

o Вътрешни фактори (способности, характер, личностни черти и др.); 

o Външни фактори (трудна задача, непостижими цели, бариери). 

Теория на атрибуцията на Бернард Вайнер 

Теорията на Вайнер се занимава с изследването, как хората обясняват постиженията си и 

поведението (или изхода от това поведение), като намерението е да се постигне 

предварително поставената цел, която след това да бъде оценена като успешна или 

неуспешна.   

Като най-важни фактори, влияещи на атрибуцията, Бернард Вайнер23 определя усилията, 

способността, късмета и сложността на задачата. Той разграничава три измерения, чрез 

които могат да се различават атрибутите на атрибуцията: мястото на причинно-следствената 

връзка, управляемостта (контролабилността) и стабилността.  

                                                           
23 Бернар Вайнер (1935 -) е американски психолог, редактор на вестник, професор по психология в 

Калифорнийския университет в Лос Анджелис от 1965 г. Научните му интереси са в областта на теорията на 

мотивацията, в която основна роля играят емоциите и мисленето.  В теорията на атрибуцията Вайнер изследва 

емоциите и действията и търси отговорите на въпросите „защо”.  
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Първото измерение, мястото на причинно-следствената връзка, с категориите вътрешни-

външни, се отнася до преценката дали причината на постигането е „в индивида”, или извън 

него, в ситуацията или в други хора. Всъщност това е оценка на индивида за способността 

му да влияе върху хода  на събитията. Човекът с вътрешен локус на контрол сам решава как 

да действа; а поведението на индивида с външен локус на контрол се дължи на ситуационни 

фактори. 

Второто измерение, управляемостта, показва колко причината е под волев контрол. 

Означава до каква степен индивидът е в състояние да контролира всякакви причини и 

умишлено да ги променя по свой избор. Усилието е под контрол на участника, докато 

способността е извън опсега на контрола на външни участници. Актьорът може, да вложи 

по-малко или повече усилия, но в силата на актьора не е да контролира способностите си и 

таланта. 

Уменията и усилията са идентични с измерението на вътрешността, но се различават по 

друго важно измерение: измерението на възможностите за контрол. 

Третото измерение е стабилността на каузата. Характеризира относителната стабилност 

или нестабилност на причините във времето. Някои причини са нестабилни в смисъл, че 

могат да се променят в близко бъдеще (напр. щастие) или стабилни, в смисъл, че са трудно 

променливи за кратко време (способност, работни навици).  

Вайнер е стигнал до извода, че ако човек постигне успех, той го приписва на вътрешни 

фактори, обеснявайки  го със собствените си умения и талант, докато успехът на други хора 

обяснява с външни фактори – късмет и  добре установени обстоятелства. Ако човекът не е 

успял, или не е успял достатъчно, обикновено прибягва до външна атрибуция, не обвинява 

себе си, а обстоятелствата. Това явление е известно като грешка на егоизъм. Но когато други 

хора се провалят, човекът най-вероятно ще прибягва към вътрешната атрибуция, 

обяснявайки чуждия неуспех с вътрешни фактори, грешки и човешки пропуски. 

В един екперимент Вайнер и Андре Кукла на 20 анкетирани задават проста задача. 

Респодентите са били поставени в позиция на учител и е трябвало да посочат с колко ще 

оценят  (оценки в диапазон от -5 до 5)  ученици, след като са получили резултатите от 

техните трудове. Постиженията на учениците варирали от „отличен”, „мн. добър”, 

„добър”, „слаб” до „напълно неуспешен”.  

С информацията за постиженията, оценителите получили още две подробности: какви са 

способностите на всеки ученик (високо-ниско) и колко се е трудил ученикът (трудил се – 

не се е трудил). Резултатите показали, че колкото е по-голям успехът, толкова е голяма и 

похвалата и че, похвалата и помилването са пропорционални на постигнатия резултат24.   

 

Въздействието на интерпретационните схеми 

Хората предимно не реагират на социалните ситуации по начина, по който те наистина 

влияят върху тях, но въз основа на значението, което имат за тях. Чрез символично 

взаимодействие придаваме значенията на света, който ни заобикая и след това се държим в 

съответствие с тези значения. Именно, поради това, обективната реалност не е пряко 

определена. Поведението е еднакво повлияно от стимули от околната среда, както и от 

                                                           
24 По-обширно виж: Драган Попадич  
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нашата интерпретация на стимулите. Обективната реалност „най-вероятно” съществува но 

„изчезва”, защото е по-субективна от субекта25.  

Значенията  дадени на събития, хора или прояви се генерират, систематизират и запомнят в 

определени клъстери, от които създаваме интерпретационна схема, а именно: „когнитивни 

структури, които представляват организирано значение за даден тип стимул”.  Така, 

интерпретационната схема се превръща в източник на смисъл, който след това се 

придружава от нови стимули и по този начин се определя реакцията към тях. Процесът е 

като безкрайна спирала, защото тълкуването се определя от интерпетационната схема, а 

самата схема се променя по време на процеса.  И независимо дали са: схеми на личността, 

или такива, които се отнасят до ролите, събитията или самооценката на интерпретационната 

схема, както и много други, носят предимства и недостатъци. Схемите намаляват 

несигурността на възприятията, а знаят как да спестяват енергия и време.  И все пак, подобно 

на всички спестявания, особено в модерното  банкиране, вместо да бъде богата, тя всъщност 

става бедна. Интерпретираните схеми опроствяват действителността, оставяйки всички 

подробности, които не попадат в дадена структурна схема, допълнени от реалността, а 

нерядко и добавят свои собствени детайли, които в действителност не съществуват. 

Мозъкът на междуличностните схеми променя паметта, замества забравените детайли и се 

държи като превъзходен ериксикс26, като PR мениджър, който безупречно е овладял тайните 

на манипулациите.  

Тълкувателната схема може и често го прави, напълно да деформира възприятието и 

процеса на заключението, а в крайна сметка и комуникацията на всички нива. Според 

практиката най-често срещаните грешки при атрибуцията, на които участникът в 

комуникацията и по-специално обществената или професионалната, трябва да обърне 

внимание, са: 

o селективното възприятие,  

o стереотипите, 

o подчертаната емоционална кохерентност (съгласуваност) и 

o егоцентричните грешки27.  

Умелостта на схематичните рамки по същество е белязана от всички нива на съзнанието, от 

елементарни до колективни. От първоначалните организационни структури до 

организационната култура на модерността като форма на колективнaта интеретационна 

схема, системата на смисъла се създава със синергията на интерпретационните схеми на 

мнозинството, което прави културата на колективния ум. Това е така, защото теорията  на 

атрибуцията не е „монолитна”, а по-скоро набор от „хлабаво свързани теории”.  

 

Атрибуции в собствена полза и фундаменталната атрибутивна грешка 

Атрибуциите, обясненията, които приписваме на събитията, могат да повлиаят на нашите 

бъдещи очаквания, емоции или усилия, които инвестираме. Освен, че се опитва да 

идентифицира възможните причини за събитията, атрибуцията включва и вярванията за 

                                                           
25 Радович В., Цветанович, И., Бойков В. 2018: 121. 
26 Ериксикс (полемист) – човек, който умее да води полемики, който обича да спори (особено по научни и 

художествени въпроси); ерист (гръцки) – писател на спорове.  
27 Радович В., Цветанович, И., Бойков В. 2018: 122. 
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възможността на контрола над това, което се случва с нас. Това може би не са истинските 

причини, а по-скоро възприятието, според  което се  възприемат. Така е, защото по този 

начин се обяснява, разбира и предсказва собственото и чуждо поведение или се търси 

оправдание.  

Теоретиците на атрибуцията посочват, че другите виждаме от по-различна гледна точка, 

отколкото възприемаме себе си. Докато поведението на другите е обусловено от техната 

диспозиция, за собственото си, ще използваме ситуационните атрибути за направеното. 

Това явление се нарича разлика  между изпълнител / наблюдател28. До това се стига защото 

в нашите сетива са посочени други хора, предмети и събития, поради което не обръщаме 

толкова много внимание на себе си.  

В ситуации, в които има заплаха за самочувствие, хората са склонни да приписват 

атрибутите за своята собствена изгода. Ето защо, например при пътнотранспортни 

нарушения шофьорите са склонни да приписват своите собствени грешки на ситуационните 

фактори, като прехвърлят отговорността на другите водачи.  

Самоподдържащите се стратегии са разделени на тези, които укрепват егото (приписват 

целия успех на вътрешните причини) и тези, които защитават егото (приписват всички 

неуспехи на външни причини). Въпреки, че всеки индивид е до известна степен склонен да 

използва самоподдържаща се стратегия, съществуват междуиндивидуални различия в 

техното използване. Така, някои индивиди рядко прибягват към тази стратегия, до голяма 

степен приемайки отговорността за своите дела, докато други намират за състрадание да 

отхвърлят личната отговорност за последствията, за да защитят чувствителното си его29.  

При самоподдъжащата се стратегия има още няколко други причини, с които хората 

създават атрибути в своя полза. Със стратегията за самопредставяне, известна като 

„създаване на оправдание” лошите резултати се оправдават чрез външни причини.  

Форми на защитни атрибути представляват нереалистичният оптимизъм и вярата в 

справедливия свят. Нереалистичен оптимизъм се създава, когато хората си мислят, че е по 

вероятно добрите неща да се случат с тях, отколкото с другите, т.е. по-малко е вероятно да 

ги сполетят лоши неща в сравнение с другите.  Другата форма на защитната атрибуция е във 

вярата в справедлив свят – хората приемат, че лошите неща са предназначени за лошите 

хора, а на добрите хора  се случват хубави неща. 

Проблемът с атрибуцията е, че при обяснявяне на поведението на други хора, често 

подценяваме влиянието на ситуацията, като същевременно преодоляваме степента, в която 

поведението отразява индивидуалните черти и нагласи и този феномен е известен като 

основна грешка при атрибуцията30. Въз основата на много емпирични изследвания (едно от 

най-известните са провели Джоунс и Харис, 1967) се потвърждава фактът, че хората упорито 

правят вътрешни атрибути, дори и когато ситуационният натиск върху поведението на 

актьорите е очевиден. Една от причините хората да правят основна грешка в атрибута е в 

акцента на възприятието, т.е. фокусирането вурху човека, а не върху ситуацията около него 

при обяснение за нейното поведение. 

                                                           
28 Аронсон и др., 2005: 133. 
29 Cox, 2005: 23 
30 Маерс, 2008: 35-49 
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Друга причина за формиране на основа грешка в атрибуцията е фактът, че хората по време 

на атрибуирането преминават през двуетапен процес. Първо, автоматично създават 

вътрешна атрибуция, приемайки, че поведението на индивида е  определено от нещо 

свързано с даденото лице. Тази стъпка на обработката се осъществява бързо и спонтано, а 

за да се премине към втората стъпка, в която съзнателно се анализират и възможните 

ситуации на причинно-следствената връзка е необходимо повече усилия.  

 

Заключение 

Хората не реагират по никакъв начин на социалните ситуации според това, какви наистина 

са, а на основата на значението, което имат за тях. Поведението не е детерминирано с 

обективна реалност, а влияние оказват стимулите  от околната среда, както и човешката 

интерператация на стимулите.  

В комуникацията между бизнес партньори е важно да се разберат причините за поведението 

им.  Процесът на заключение за причините на поведението на индивида, който се 

наблюдава, се нарича атрибуция.  

Истинските причини за поведението не могат лесно да бъдат открити, по две причини: 

първо, защото хората се опитват да се покажат по-различно и в по-добра светлина, като 

често прикриват своите истински намерения и второ – трудно е да се установи дали някакво 

поведение е причинено от специфичните свойства и намерения на лицето, или от 

ситуацията, в която се намира. 

Съществуват различни теории за атрибуцията, с които се разкриват и обясняват причините 

за поведението на хората. 

Причините за обяснение на поведението могат да бъда вътрешни и външни. Според 

вътрешната атрибуция, поведението е доброволно, или под контрол на индивида, а според 

външната атрибуция поведението е неволно, отвъд контрола на индивида. 

Съществена грешка на атрибуцията е в тенденцията да се игнорират външните причини на 

поведението и че, действията на другите хора се дължат на вътрешните причини.  
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Резюме: Икономиката на здравеопазването има важната задача да отговори на изискванията 

за обезпечаване на модернизацията и развитието на медицинските дейности, но и да 

предложи свободно и финансово достъпно лечение на все по-нарастващия брой пациенти. 
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INNOVATIONS IN MEDICINE – A PREREQUISITE FOR HIGH QUALITY OF 

HEALTH SERVICES 

Boriana Trendafilova, International Business School, Botevgrad 

Abstract: Health economics has the important task of meeting the requirements for modernization 

and development of medical activities, as well as offering access free and affordable treatments to 

the ever-growing number of patients. 

Keywords: innovation, medical services, medical care, treatment costs, competition, efficiency 

 

I. Здравна икономика, иновации и конкуренция 

Здравната икономиката има съществен принос за разрешаването на нововъзникващите 

проблеми в областта на здравеопазването, както и за осигуряване на възможно най-евтино 

лечение и грижи за все по-големия брой пациенти.  

Иновативните медицински продукти и терапии подобряват грижата за пациентите. В 

икономически развитите страни делът на застаряващото население се увеличава и това е 

причината да се увеличава и броят на страдащите от хронични или хронично-дегенеративни 

заболявания. Неизменен обаче остава стремежът към подобряване качеството на здравните 

услуги и оказване на добро здравно обслужване през всички етапи на човешкия живот. Това 

поставя пред икономиката на здравеопазването нови задачи, чрез които се търсят все по-

съвременни, ефективни и финансово изгодни решения за обслужването и лечението на 

нарастващия брой пациенти. Ролята на здравната икономика е да намери и предложи на 

конкурентен принцип най-добрите възможности за провеждането на лечебно-

профилактичните дейности.  

Икономиката на здравеопазването включва всички медицински стоки и услуги, които са от 

значение за запазване или подобряване здравето на пациента. Въпреки че по силата на 

Българското законодателство лечебните заведения са със статут на търговски дружества, 

което предполага независимост при определяне на финансовата и медицинската дейност, 

държавната политика следва да е насочена към насърчаване на процесите, свързани с 

постоянно подобряване условията в лечебните заведения, здравните грижи и избора на 

терапии. Освен лечението, целта на ефективното здравеопазване е да се предложат най-

добрите подходи при изследване, които да могат да намерят своевременно практическо 
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приложение с полза за пациентите. При търсене на ефективни политики за развитие на 

здравеопазването е необходимо да бъде обърнато специално внимание на браншове като 

медицинска техника, фармация, доболнични и извънболнични звена, както и немедицински 

услуги, свързани със здравето. Научните изследвания дават насока и подпомагат 

икономиката при вземането на решения в редица практични области. 

Иновациите в медицината, както и новите здравни продукти и услуги, са необходим фактор 

за подобряване на здравните грижи. Те повишават конкурентоспособността на отделните 

участници на здравния пазар. Създаването на конкурентна среда има за цел да се намерят 

най-добрите, но и финансово ефективни методи за лечение. Сътрудничеството между 

науката, приложната медицина и пациентите е от изключително значение за създаването на 

най-добрите здравни продукти и терапии.  

Иновативните дейности, които в последствие могат да донесат конкурентно предимство на 

прилагащите ги лечебни заведения, обикновено идват от отделни научни звена или 

предприятия с изследователска насоченост. Тясното сътрудничество в областта на научните 

изследвания и икономиката е от решаваща важност както на национално, така и на 

международно ниво.  

България участва в редица научно-изследователски проекти с партньори от Европа, Израел 

и САЩ. 

 

II. Медицински изследвания в Европа и света  

Съвременните изследвания в областта на здравеопазването стават все по-комплексни и 

задълбочени, благодарение на развитието на технологиите и научния обмен.  

Сътрудничеството отдавна е надхвърлило рамките на отделната страна, регион или 

континент, като по този начин се създават огромни межнународни научно-изследователски 

консорциуми. Тяхна главна цел е да се намерят най-ефективните методи за лечение на 

познатите заболявания за всеки отделен пациент. 

Едни от основните задачи на медицинските изследвания са терапиите на: 

o болестите на мозъка и нервите ERA-NET NEURON 

o редки и екзотично заболявания 

o онкологични заболявания Internanonal Cancer Genome Consortium и ERA-NET 

Transcan 

o сърдечно-съдови заболявания ERA-CVD.  

o влияние на храненето върху здравето JP HDHL 

o инфекциозни заболявания. Изследвания се извършват съвместно с някои африкански 

страни (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) EDCTP 

o антимикробиотична резистентност  JPIAMR 

o персонализирана медицина 

o системна медицина и др. 

Съвременните изследвания в областта на здравеопазването, насочени към иновативни и 

ефективни методи за лечение, се нуждаят от отлично инфраструктурно обезпечаване, бази, 

прецизна високо технологична апаратура. Това изисква влагането на сериозни ресурси в 

области като клинични изследвания, бази данни, банки за биоматериали и мостри, 
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химически материали (вкл. опасни вещества), нови медикаменти, моделирането на развитие 

на заболявания и др. 

Освен търсенето на решения за здравеопазването в страните със застаряващо население, 

задача пред научните изследвания е подобряване на медицинските грижи в слаборазвитите 

страни. Това показва, че иновациите и стабилната икономическа основа са от глобално 

значение за постигането на ефективност в здравеопазването. Подпомагането на 

изследователски проекти в по-слабо развити страни ще има и превантивен ефект срещу 

паразитни и заразни заболявания, като малария, туберкулоза, дизентерия, СПИН, чума и др. 

 

III. Индивидуализирана медицина 

Едни от най-добрите подходи на здравната икономика, гарантиращ конкурентно 

предимство и съчетаващ иновативност и ефективност е индивидуализираната  медицина, 

фокусирана върху конкретното състояние, диагноза и потребности на пациента. 

Съвременните знания за молекулярните процеси в човешкия организъм, разширяват 

разбирането за физиологичните функции, здравето и болестите. Индивидуализираната 

медицина използва тези знания за въвеждането на възможно най-ефективната и конкретно 

насочена към дадения пациент превенция, диагностика и терапия. Налице са научни 

доказателства, че дешифрирането на индивидуалния генетичен код ще позволи възможно 

най-прецизната и резултатна терапия. 

Медицинската практика развива общ подход за третирането на конкретни заболявания. От 

друга страна, научните изследвания изхождат от индивидуалността на всеки организъм. 

Това се отнася не само за личността на отделния пациент, но и за неговата физиология. 

Гените, начинът на живот, полът, възрастта и др. са пример за многото чисто индивидуални 

фактори, които оказват влияние върху общото състояние на организма, здравето и 

развитието на възможни болестни процеси. 

Изследванията в областта на здравеопазването стават все по-важни както за посрещане на 

индивидуалните пациентски нужди, така и за подобряване общото качество на предлаганите 

здравни грижи. Молекулярно-биологичните изследвания проправят път за прилагане на 

оптималната, индивидуално насочена терапия, с което гарантират висока резултатност от 

страна на лекуващото звено и добро позициониране на пазара на здравни грижи. 

Необходимо е изследванията да обхващат пълния спектър научни направления – от 

фундаменталните до клинично-приложните области, като по този начин се обединяват 

икономическата ефективност, иновациите в здравеопазването и новите перспективи в 

лечението на пациенти. 

Иновациите от областта на научните изследвания в здравеопазването трябва да са насочени 

към своевременна имплементация в практиката. Основната цел е пациентите да могат 

незабавно да се възползват от най-съвременните и ефективни медицински продукти и 

методи за лечение. За тази цел е необходимо да се задълбочи сътрудничеството между 

науката, приложната медицина и пациентите, с което да се подпомогнат съвременната 

диагностика и терапия. Създаването на нови методи и инструменти е предпоставка за 

подобряване качеството на предлаганите здравни услуги и е база за по-нататъшното 

развитие на научните изследвания в здравеопазването и в частност в индивидуализираната 

медицина. 
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Индивидуализираната медицина поставя фундаментални етични, правни и икономически 

въпроси. Това налага провеждането на съпътстващи изследвания и в други научни области, 

както и изграждането на информационно-дискусионни форуми на експертно ниво. 

За развитието на индивидуализираната медицина е създаден европейският научно-

изследователски проект "Personalised medicine 2020 and beyond", в който се обединяват 14 

държави под председателството на Германия. Този научен консорциум разработва 

съвместни препоръки, които да помогнат изследванията в областта на здравеопазването, 

медицинската помощ, дейността на доставчиците на здравни услуги, създаването на нови 

процедури, стандарти и нормативна уредба. 

 

IV. Новите технологии в медицината като конкурентно предимство 

Нарастващата дигитализация на обществения живот промени изискванията към 

съвременните медицински услуги, като същевременно създаде възможности за по-

ефективна система на здравеопазване. 

Създадената с помощта на все по-мощни компютърни системи дигиталната среда за 

опериране с огромни масиви от данни осигурява достъп до динамична и пълна картина на 

здравните показатели на всеки човек. Само допреди няколко години редица от широко 

използваните днес мрежови технологии изглеждаха невъзможни. Тенденцията е чрез 

свързването в цифрова среда и обработката на данните (здравните показатели и резултати 

от изследвания) да се разработват все по-ефективни методи за диагностичнен анализ, 

процедури и индивидуални терапии за всеки отделен пациент. 

Други примери за навлизането на информационните технологии в медицината включват 

телемедицината (дистанционното участие на специалист), обслужването на отдалечени 

региони или разработване на нови подходи за терапия. Онлайн терапия и интернет-

семинарите все по-често се използват при лечението на психични състояния, които не 

застрашават пациента, като например безпокойство или депресия.  

Събраните и обработени данни за здравето са важен ресурс за правилната диагностика, 

проследяването на тенденции, прогнози, бъдещите изследвания или терапии и оказване на 

адекватна медицинска помощ на отделния пациент. Това поставя с изключителна важност 

въпроса за защитата на личните данни и поверителния характер на достъпа до тях. 

 

V. Иновационно развитие на здравеопазването 

Въвеждането на иновации в медицинската система води до повишаване на ефективността и 

по-добри конкурентни позиции на пазара на здравни услуги. Иновативният модел за 

развитие на здравеопазването предвижда тясно взаимодействие между системата на 

здравеопазването и медицинската наука, провеждане на научни изследвания в зависимост 

от нуждите на здравеопазването, активно внедряване на научни резултати в медицинската 

практика, както и целенасочена подготовка на специалисти, които да прилагат на практика 

научните достижения.  

За да се осигури иновативното развитие на здравеопазването е необходимо да се гарантира 

използването на модерно техническо оборудване и високо технологична медицинска 

апаратура, да се повиши нивото на подготовка и квалификация на медицинските кадри, да 
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се създадат условия за ефективно внедряване в медицинската практика на резултатите от 

научно-изследователската дейност, да се въведат по-ефективни методи за практическото 

лечение и стандарти за оказване на медицинска помощ, да се намерят нови форми на 

организация и финансиране на дейността на медицинските заведения. 

Това изисква, от една страна, насочването на финансови средства и човешки ресурси в 

сферата на здравеопазването за решаването на приоритетните задачи, а от друга - 

модернизация и реконструкция на здравни заведения и подготовка на квалифицирани 

специалисти. По този начин ще бъдат създадени условия за внедряването в практиката на 

нови форми на организация на медицинската помощ, за да може всички нива на здравната 

система да преминат към ново стандартизиране на медицинските услуги. Необходимо е да 

се създаде конкурентен пазар на медицински услуги на базата на внедряването в 

медицинската практиката на позитивните резултати от научните изследвания.  

Развитието на здравеопазването като основа за осигуряване на по-добър жизнен стандарт и 

по-високи демографски показатели е стратегически приоритет от национално значение. 

Модернизация на здравеопазването е насочена към повишаване на ефективността на 

медицинската дейност, ефективно използване на болничния фонд, въвеждане на високи 

технологии и разработването на нови организационно-правни форми. Това предполага 

прилагане на научно обосновани подходи за определяне на стандартите за лечението на 

пациентите, обхващащо всички нива на болничната помощ. 

Достъпът до високо технологични медицински услуги и създаването на нови медицински 

центрове, които да съкращават времето за получаване на здравна грижа, изисква научен 

подход при формирането на нови стандарти и ефективни клинични пътеки. 

Здравната политика на държавата трябва да бъде фокусирана в няколко важни направления, 

сред които:  

o разработване на ефективни стандарти и ред за оказване на медицинска помощ 

o нови форми и механизми за работа на здравната системата, в това число медико-

социална рехабилитация 

o нови методи за диагностика 

o прилагане на модерни технологии за лечение и рехабилитация на пациенти 

o профилактика на социално значими и инфекциозни заболявания 

o въвеждане на нови лекарствени средства и медицински изделия 

o инициативи за здравословен начин на живот на населението 

o формиране на целеви междуинституционални програми за научни изследвания, 

насочени към създаване на високи медицински технологии и стандарти. 

За да се премине към конкурентно и ефективно развитие в здравеопазването е необходимо: 

o създаване на условия за развитие на теоретичните и приложни биомедицински 

научни изследвания 

o насочване на финансови средства и кадрови ресурси в приоритетни и иновативни 

посоки на развитие на медицинската наука 

o дефиниране на целите на държавната политика по отношение разработването на 

стандарти за оказваната медицинска помощ и клинични пътеки 

o дефиниране на целите на държавната политика по отношение развитието на нови 

медицински технологии, профилактика, диагностика, лечение на заболявания и 
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рехабилитация, сфери на прилагане, алгоритми за изпълнение и мониторинг на 

резултатите 

o разработване на научни програми на база на фундаментални научни изследвания, 

насочени към разширяване и задълбочаване на знанията за природата и човека, 

етиология, патогенеза и морфогенеза основните и най-често срещаните заболявания 

на човека 

o насърчаване на отрасловата научно-изследователската дейност 

o развитие на системата за прогнозиране и планиране на база на биомедицински 

научни изследвания:  

o планиране на научните изследвания в съответствие с приоритетните области, 

характеризиращи се с научна новост, висока практическа значимост, 

конкурентоспособност и прилагане на високи медицински технологии 

o създаване на система за прилагане на резултатите от научно-изследователската 

дейност в медицинската практика, в това число с подкрепата на малкия и среден 

бизнес в медицинската наука и различни форми на публично-частно партньорство. 

Създаването на условия за развитие на иновациите изисква:  

o прилагане на достиженията във фармацията, биотехнологиите и нанотехнологиите и 

създаване на принципно нови, ефективни методи за профилактика, диагностика и 

лечение, медикаменти и медицински изделия от ново поколение, средства за генна 

терапия, индивидуализирани лекарствени препарати  

o формиране на иновационна инфраструктура за медицинската наука, разширяване на 

практическата достъпност до резултатите от научно-изследоватлската дейност 

o формиране на пазар на научни медицински услуги на базата на конкуренцията между 

научни организации във всички форми на собственост.  

Иновативното развитие на здравните услуги изисква привличането на значителни бюджетни 

средства, като същевременно прилагането на резултатите от научните изследвания в 

практиката ще даде тласък за повишаване на качеството на медицинската помощ.  

Етапите на развитие на иновациите включват: 

o определяне на приоритетните области на научноизследователската и развойната 

дейност 

o разработване на целеви научни програми, насочени към постигане на конкретни 

резултати (определяне на целите на здравната политика и профилни научни 

организации) 

o създаване на механизъм за наблюдение на научните изследвания и анализ на 

устойчивото развитие 

o разработване на система за стимулиране, подпомагане на развитието и въвеждането 

на иновации в здравеопазването.  

o разработване на междуинституционални целеви научни програми, планиране, 

контрол и анализ на изпълнението 

o изпълнение на целевите научни програми от конкретни научни организации 

(изпълнение на държавните задачи) 

o разработване и оформяне на план за изпълнение на резултатите от научната дейност 

в медицинската практика  

o анализ и контрол на изпълнението на задачите на междуинституционални целеви 
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научни програми 

o корекция на приоритетните области на научноизследователската и развойната 

дейност в зависимост от получените резултати и нуждите на здравеопазването 

o дефиниране на целите на държавната политика по отношение на медицинската наука 

за следващите години 

o бъдещо разработване и прилагане на междуинституционални целеви научни 

програми 

 

VI. Заключение 

Иновациите в медицината се отразяват пряко на качеството на човешкия живот. 

Съвременните технологии в медицина я нареждат сред най-бързо развиващите се науки. 

Иновативният подход в здравеопазването обхваща използването на редица научно-

изследователски, фармацевтични, технически, диагностични и др. средства и гарантира 

конкурентно предимство на пазара на здравни услуги. 

Икономиката на здравеопазването има изключително важна роля за решаването на новите 

проблеми в областта на медицинските услуги, както и за гарантиране на достъпно и 

възможно най-ефективно лечение за все по-нарастващия брой пациенти. 
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НЯКОИ ИНОВАЦИИ В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

Гл. ас. д-р Мария Грозева, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН 

Резюме: Макар и не така интензивно като другите видове туризъм, но и селският туризъм 

започна да се развива в редица части на страната. Определени възможности за неговото 

развитие дадоха отпусканите от Европейския съюз финансови средства след приемането на 

България за страна-членка. Беше създадена не малка настанителна база, както и беше 

натрупан известен опит при организирането на туристически посещения и престои в 

селските райони на страната. Като селски райони с нормативни актове бяха определени 232 

общини. Полагат се доста усилия за разнообразяване на преживяванията при тези 

туристически посещения и усилията трябва да продължат, за да може селският туризъм не 

само да запазва определена пазарна ниша на туристическия пазар, но и да се стреми да я 

разширява. Това може да стане, чрез подобряване на неговата атрактивност и 

конкурентоспособност. Иновациите са доказано средство в това отношение. 

Необходимостта от въвеждането на иновационни технологии и действия трябва да се 

осъзнава от организаторите на този вид туризъм. В доклада се споделят и предлагат някои 

все още не достатъчно прилагани в България иновационни подходи. Дадени са конкретни 

примери за разнообразяване и разширяване на предлаганите до сега атрактиви за гостите, 

практикуващи туризъм в селските райони на страната. 

Ключови думи: селски туризъм, иновации, атрактивност, конкурентоспособност. 

 

SOME INNOVATIONS IN RURAL TOURISM IN BULGARIA 

Assist. Prof., Dr. Mariya Grozeva, Bulgarian Academy of Sciences 

Abstract: Though not as intensively as other types of tourism, but rural tourism began to develop 

in many parts of the country. Funding from the European Union provides some opportunities for 

its development after Bulgaria's accession as a Member State. There is already a base for 

accommodation, as well as experience in organizing tourist visits and stays in rural areas of the 

country. As rural areas are identified 232 municipalities. Great efforts are being made for 

diversifying the experience of the tourist visits. These efforts must continue so that rural tourism 

not only preserves its place on the tourist market but also extends it. This can be done by increasing 

its attractiveness and competitiveness.  

The report shares and suggests some innovative approaches that are not yet sufficiently 

implemented in Bulgaria. Specific examples are given for diversifying and expanding the 

attractiveness offered so far to guests practicing rural tourism in the country. 

Keywords: rural tourism, innovations, attractiveness, competitiveness. 

 

Увод 

Основните използвани понятия в доклада са селски туризъм и иновации. За селски туризъм 

съществуват множество определения и те няма да бъдат разглеждани тук. Но главното, 

което трябва да се каже за него е, че той се развива в неурбанизирани райони, които 

притежават съхранена природа и самобитен облик на селищата, както и на места, 
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предоставящи най-доброто съчетание на гостоприемство чрез директен контакт с 

домакините, добра кухня и специфична атмосфера. Фактически то обхваща не само този 

вид, но и всички видове туризъм, както и услугите, продуктите и дейностите, които се 

предлагат и практикуват в селските територии на страната.  Независимо от различните 

характеристики, които отделните автори влагат в това понятие (Page, Gets, 1997; Roberts, 

Hall, 2001; Станкова, 2003 и др.) всички те недвусмислено посочват, че този вид 

алтернативен туризъм се развива в селски територии. Под селски територии трябва да се 

разбират не само отделните селски селища в техните кадастрални граници, но и 

прилежащите им землища, в които се осъществяват различни стопански дейности и които 

при подходящи условия могат да бъдат атрактивни за туристите. (Грозева, 2017). Не много 

точно, но за тези части на страната се употребява и термина „селска среда“ – за извънградски 

(урбанизирани в определена степен) територии. 

Ареалът на „селските райони“ в България според Наредба №14/01.04.2003 г. на 

Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството обхваща 232 от общо 265 общини, „чиито най-голям град е с население 

под 30 000 души и гъстотата на населението им е под 150 д/km2„ (виж картата). В доклада 

за термина „селски райони” се приема тази дефиниция. 

 

Източник: https//evroprogrami.com 

 

Понятието „иновация“ (innovatio) има латински произход и означава „по посока на 

новото“, „по посока на изменението”. Най-доброто българско съответствие е 

„нововъведение”. То е познато още от ХІХ век, но придобива нов смисъл от началото на ХХ 

век с публикации на известния австрийския учен-икономист Йозеф Шумпетер (1883-1950). 
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В широкия смисъл на думата с това понятие Шумпетер (1996) нарича всички видове 

неизвестни научни принципи, открития, изобретения, технологии, продукти, както и нови 

или усъвършенствани вече съществуващи, но не прилагани до момента организационни, 

административни, финансови и други подходящи действия, насочени към оптимизиране на 

дадено производство и подобряване качеството на различни видове предлагани стоки и 

услуги, предназначени за пазарна реализация. Не съществуват самоцелни иновации. Няма 

стопанска дейност, в която да няма стремеж към постигане на по-високи финансови и/или 

социални резултати. 

Целта на настоящия доклад е да посочи, че иновациите са един от начините за постигане на 

такива резултати и да подчертае, че те са доказано средство за подобряване на 

атрактивността и повишаване на конкурентноспособността на всяка стопанска дейност, 

включително и на селския туризъм. Необходимостта от въвеждането им трябва да бъде 

осъзната от организаторите на този вид туризъм. 

 

Материали и методи 

В страната вече има изградени стотици къщи за гости и много семейни хотели. 

Известният наш социолог проф. Захари Стайков е един от първите, които обръщат внимание 

на възможностите за развитие на селския туризъм в България. По този повод Тодорова 

(2007) отбелязва неговото мнение, според което „той аргументирано изложи 

възможността чрез селския туризъм да се разширява икономическата основа на селото, 

а чрез нея и неговото социално развитие”. 

По принцип отделянето на различните видове и форми на туризъм е много условно. Няма 

„забрана” или „авторско право” върху нито един от тях и те могат и се комбинират много 

успешно. На практика се наблюдава съчетаване на повече от един вид туризъм. Мнението 

на Маринов (2002) в този смисъл е, че „различните видове туризъм не си противоречат, а 

най – често се допълват и преливат един в друг в рамките на конкретното туристическо 

пътуване.“ Това е свързано и с един психологически и познавателен елемент, а именно, че 

при по-продължително пребиваване на едно място е възможно да се появи и скука. Ето защо 

поради тази необходимост се практикуват и други видове туризъм и свързаните с тях 

различни атракции в селските райони. 

Независимо че за голяма част от българските села са характерни негативните процеси – 

застаряващо население, влошена инфраструктура, труден достъп до основни услуги, 

изостаналост в икономическо и културно отношение, вече се открояват и такива райони и 

селища с много добри възможности за развитие на селски туризъм, а някои от тях бележат 

и значителен прогрес. Именно селският туризъм представлява ниша, която дава добри 

шансове за развитие на изостаналите и нискоурбанизирани територии, където е ограничен 

потенциалът на другите сектори на икономиката. За развитието му допринасят  главно все 

още запазената  в големи части на страната природна среда, съхранените селски бит, култура 

и фолклор на местното население, традиции, занаяти, селскостопански дейности, културно-

исторически и природни обекти в близост до местата за настаняване и на едно от първите 

места – директният и непринуден контакт с местните жители. 

Въпреки че все още преобладаващият контингент туристи в българските села е от чужденци 

според Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) този вид туризъм 
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придобива все по-голяма популярност и сред българите като на места те вече съставляват 

около 40 % от посетителите. Според Ризова (http://www.ebox.nbu.bg) туристическите 

пътувания по света към села и селски райони заемат вече второ място след ваканциите 

на море като тази тенденция се отнася и за България. Практикуващите селски туризъм 

българи са главно млади хора с добри служебни позиции, които имат вече солиден стаж с 

пътувания по света. Същата авторка, както и Стамов и др. (2011) определят като региони с 

много добри възможности за развитие на селски туризъм и реализиране на разнообразни 

прояви в тази туристическа дейност следните: 

o Смолянския регион (селата Стойките, Момчиловци, Могилица и др.); 

o Банско-Разложкия регион; 

o Троянския регион; 

o Централна Стара планина; 

o Рило-Пиринския край; 

o Източните Родопи. 

А напоследък към тази алтернативна форма на туризъм проявяват интерес и редица села, 

намиращи се недалеч от Черноморското крайбрежие.  

Наред с други въпроси колектив под ръководството на доц. Коралиев от СА „Д. А. Ценов” 

– Свищов също отделя следните райони с развит селски туризъм – Предбалкана, Западна и 

Средна Стара планина, Родопите, Черноморското крайбрежие, Рила, Пирин и Западните 

гранични планини. (Коралиев и др. 2010). 

Има и автори, които твърдят, че в България все по-ясно се очертават два големи региона за 

селски туризъм: (1) Западна и Средна Стара планина и Предбалкана; и (2) Родопите. Но 

според други автори това са твърде широки и не съвсем ясно определени граници.  

Селският туризъм в България име вече около 30 годишна история и постепенно става 

разпознаваем като по-обособена форма на туризъм и по много характеристики се отличава 

от масовите видове туризъм – морския рекреативен и зимния ски туризъм. Когато говорим 

за повишаване на неговата конкурентноспособност, това не трябва да се разбира като едва 

ли не някакво голямо разширение на селския туризъм, който да ограничи споменатите 

форми на масовия туризъм. Обратно – обемът на морския туризъм не трябва да намалява, 

дори трябва да се увеличава, но двойно повече трябва да се увеличава обемът на 

алтернативния туризъм и да нарастват приходите от него с по-бързи темпове. Основно, 

когато говорим за повишаване на конкурентноспособността на селския туризъм в частност, 

се има пред вид повишаване на тази конкурентноспособност по отношение на други субекти 

в рамките на самия селски туризъм, както и в определени общини или населени места. В 

този смисъл, от основно значение е инициативността и формирането на иновативно мислене 

у самите стопани, организатори на този вид туризъм.  

Въвеждането на иновативните решения не е еднократен акт, а продължителен управляем 

процес, чрез който се цели оптимизиране, или поне подобряване на пазарната 

конкурентноспособност. Всяка производствена или каквато и да е друга дейност трябва да 

се „захранва” с иновации, за да бъде в състояние на издържа на конкуренцията, а и да 

запазва, както и по възможност да разширява вече заетата пазарна ниша или позиция. 

Конкуренцията (или търговското съревнование) е процес, който се проявява, както в 

рамките на еднотипни производства, услуги и други, така и между отделните търговски 

субекти в тях. Под търговски субекти се разбират юридически лица, еднолични търговци и 

http://www.ebox.nbu.bg/
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други по смисъла на Търговския закон.  Всички те имат стремеж да бъдат относително 

различни едни от други с оглед предлагане на нови или значително подобрени в качествено, 

организационно или финансово (ценово) отношение продукти и услуги. Това важи с пълна 

сила и за всички видове и форми на туризъм, включително и за селския туризъм.  

За да постигнат това конкурентно предимство различните предприемачи използват като 

средство и иновациите. И именно в този смисъл, в който го е разглеждал Й. Шумпетер – 

като „осъществяване на нови комбинации“ в икономиката. Питър Дракър (2002) отбелязва: 

„Иновацията е специфичният инструмент на предприемачеството, това е действието, което 

дарява ресурсите с ново качество, за да възпроизвеждат богатство. „Ресурс“ не съществува, 

докато човек не открие приложение за нещо ново в природата и не му придаде икономическа 

стойност.“ 

Димитров (2012) пише, че Шумпетер, както и цяла поредица негови последователи 

дефинират понятието „иновация“ в пряка връзка с едно друго понятие – понятието 

„инвенция“ – разбирано като обобщаващо на понятията: „изобретение“, „откритие“, „ново 

решение“, „нова идея“. И допълва, че иновациите са по-нататъшно развитие на инвенциите 

в тяхната конкретна употреба в даден сектор на икономиката, като включват и 

институционализация на съответни методи за производство или довеждането до пазара на 

дадени нови продукти. 

  Някои иновации са характерни само за промишлени дейности. Това са нови технологии, 

технически решения и произведените на тази основа крайни продукти. Друга група 

представляват нови, или не прилагани до определен момент организационни, финансови 

или други нововъведения. Може да се каже, че доста често се извършват иновационни 

трансфери от едни в други производствени, административни, търговски и обслужващи 

дейности, в които е възможно тяхното прилагане. Изключително важно е, когато е осъзната 

необходимостта от прилагане на дадени иновационни решения, да не се отлага тяхното 

внедряване.  

Според Милева (2016) иновациите в туризма са от физическо и социално естество, свързани 

преди всичко с ограничаване на рисковете за туристите, повишената мобилност и 

достъпност. Те стоят в основата на създаването на изцяло нови преживявания на туриста, 

респективно опит за удовлетвореност. 

Определени иновации може да са известни и прилагани в дадена производствена или 

търговска дейност и за тях те вече не са нововъведения. Но за други стопански субекти 

(собственици на къщи за гости или семейни хотели) те представляват иновативни, все още 

не използвани решения. В повечето случаи иновациите в туризма са умерени, имитиращи и 

трансферирани (адаптирани) от други сфери. (Weidenfeld, A., Williams, A., Butler, R., 2010). 

Но иновациите изискват не просто трансфер на знания, но също така и ефективен поемен 

или още абсорбиращ капацитет – организационен, ресурсен и културен. (Милева, 2016). 

 

Резултати 

Всяка страна, която развива селски туризъм, създава и прилага свои иновативни решения, 

които са съобразени с нейната географска и социално-икономическа специфика, както и с 

вече натрупания практически опит, което не означава, че не може да ползва и чужд опит. 
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Един от най-важните въпроси за развитието на селския туризъм е осигуряването на 

финансиране. Автори като Котлър(1991), Прайд и Феръл (1996), Шапиро, Долън и Куелч 

(1985) подчертават важността на модифицирането на съществуващите продукти и 

разработването на нови такива като „средство за подсилване“ на продуктовия маркетинг-

микс на фирмата. Но изтъквайки необходимостта от иновации, всички те, както и множество 

други автори отбелязват, че това е скъпо и рисковано начинание. Това важи и за иновациите 

в туризма. В редица публикации се изтъква ниското ниво на иновативност в туристическата 

ни индустрия, с изключение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). 

Това се дължи на различни причини, но сред главните са липса на достатъчно финансиране 

за малките и средни предприятия (МСП) от страна на банките, ниския експертен капацитет 

на занимаващите се със селски туризъм и липсата на бизнес опит. Внедряването на 

иновации, както беше изтъкнато по-горе изисква финансов ресурс, който не е по силите на 

преобладаващите на българския пазар множество МСП. Данни от проучване на ЕС от 2012 

г. и на национално равнище показват тенденция на постоянно нежелание на кредиторите 

(банките) да отпускат заеми на МСП.  

Другият начин за получаване на определен финансов ресурс, откакто България е в 

Европейския Съюз, е по проекти за осигуряване и отпускане на средства за развитие на 

селския туризъм по мярка 6.4 на ЕС. Мярка 6.4 се нарича „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности” от „Програмата за развитие на селските райони”. Под неземеделски 

дейности се разбират малки собствени парцели земеделска земя в близост до местата за 

настаняване на гости, върху които се отглеждат зеленчуци, плодове, лозя и други култури 

за нуждите на самите стопани, както и за настанените туристи. При това условие стопаните, 

обработващи такива неголеми земи задължително трябва да са регистрирани като малки 

земеделски производители с обща произведена продукция над 8000 евро годишно и да имат 

до 9 души заети в обработката на земята. С тези условия се гарантира, че не се осигурява 

финансиране на производство на земеделска продукция за пазарна реализация. Чрез тази 

програма се финансира строителство или разширяване на места за туристи като къщи, вили 

или семейни хотели с до 20 помещения за настаняване. Тук трябва да се отбележи, че под 

семейни хотели се разбират само такива, които са от категория до три звезди и отговарят на 

условията по Наредбата за категоризиране на туристическите обекти (Обн. ДВ, бр. 95 от 

2002 г., Изм. ДВ, бр. 58 от 2003 г.) За категории над тази граница не може да се кандидатства 

за финансиране с европейски средства. Това финансиране може да се използва и за 

закупуване на транспортни средства, кухненско и друго оборудване, както и за 

консултантски услуги. (evroprogrami.com/finansirani-sektori/selski-turizam/). За България 

разплащателната агенция, пред която се кандидатства за европейско финансиране е 

Държавен фонд Земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите. 

Едно от иновативните решения, което вече беше приложено у нас е предложението и 

практиката на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) за създаване на 

марка или сертификат „Зелена къща”. До сега това беше награда на ЕС за утвърдени 

традиции в селския и екологичен туризъм и опазване на околната среда. От 2008 г. тя се 

присъжда на къщи за гости и семейни хотели, разположени в селските райони на страната, 

които отговорят на определени изисквания. Сред тях са: достигнато високо равнище на 

услугите; качеството на създадената настанителна база; постигната енергийна ефективност, 

усвояване в определена степен на чужди езици от стопаните (нещо много важно при 

приемането на гости от чужбина), създадени атрактиви, местни или различни от местните 

съчетания на природни и културно-исторически обекти, добре подържана около местата за 
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настаняване близка околна природна среда, принос към местната икономика и други. Тези 

критерии са съобразени с изискванията на ЕСЕАТ - Европейски център за еко- и 

агротуризъм. (Бюлетин Бакхус, февруари 2009 г.). Сертификатът „Зелена къща” вече са 

получили след съответна проверка някои места за настаняване като чифлик „Елена” в с. 

Кюлевча (община Каспичан), къща за гости „Дивата ферма” в с. Горно поле (община 

Маджарово), къща за гости ЕкоАрт в с. Драшкова поляна (община Априлци), семеен хотел 

„Кралев дол” и „Хаджипоповата къща” в гр. Банско и други (www.baatbg.org/-zeleni-kyshti/).  

В тези места за настаняване, които притежават сертификата „Зелена къща”, се предлагат 

специални клубни карти с различна отстъпка между 5 – 10 % от цените за нощувки и храна 

като финансов стимул и покана за повторно посещение. Това спомага за повишаване на 

конкурентноспособността на тези места спрямо други в един или друг селски район (община 

или селище), както и между самите стопани на местата за настаняване на туристите. 

Ако се подходи към селския туризъм по същество, то той би трябвало да включва 

посрещане, настаняване и обслужване на туристи (гости) от стопани на неголеми свои 

продуктивни земеделски площи като зеленчукови и овощни градини, лозя, малки мандри, 

винарни и други местни характерни производства. Но не само да ги показват, а и да създадат 

условия за участие в някои неизискващи съответната квалификация дейности. Това се прави 

и за да се осигурят на гостите екологично чисти продукти и да могат да се доближат 

максимално до вкуса на местните и традиционни ястия. В редица страни с развит селски 

туризъм като Италия (провинция Тоскана и др.), се стимулира екологично чистото 

собствено производство на плодове и зеленчуци, както и местни храни за задоволяване 

потребностите на гостите и туристите, отсядащи в къщи за гости, семейни хотели и ферми. 

При традиционните начини за отглеждане на чиста собствена земеделска продукция би 

трябвало да се избягват изкуствените торове и използването на средства за химическа 

защита на растенията, а вместо тях между отделните отглеждани култури могат да се 

засаждат други култури, които осигуряват естествена защита от вредители. 

В чист вид точно това е селски туризъм, всичко друго е само туризъм в селска местност или 

обстановка. Разбира се това трябва да се предлага само при условие, че самите туристи 

изявят желание. По същество такива практики не са новост, но за дадено село или дори за 

конкретен стопанин, посрещащ гости, те са иновация. Същото се отнася и за някои дейности 

по приготвяне на ястия по местни традиционни рецепти, участие в местни празници и т.н.  

Във Франция например редовно се правят анкети за ваканциите на французите на село и 

още от 1949 г. се води статистика за посещенията на селата. От анкети, проучвания и 

анализи на туристическите потоци, генерирани в големите агломерации, се установяват 

различните тенденции в развитието на туризма, профила на туристите, продължителността 

на престоя, техните предпочитания и т. н. Това дава много добра основа за планирането и 

разработването на нови туристически продукти.  

И тъй като навсякъде трябва да търсим уникалността, която да превърнем в свое 

конкурентно предимство, след социално-икономическото преустройство в нашата страна, в 

някои селища бяха създадени ферми за щрауси. Такива ферми има в редица села – Хераково 

(община Божурище), Брестница (община Ябланица), Скобелево (община Павел баня) и на 

много други места. Тези ферми също представляват интерес за туристите и такива 

посещения могат да се съчетават с разглеждане на други атрактивни места. Например 
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фермата „Сините щрауси” в с. Брестница е близо до пещерата  Съева дупка като и двата 

обекта са разположени на сравнително близко разстояние. 

Като иновация може да се приеме и практикуването на т.нар. в някои страни „фермерски 

туризъм”. Това не означава само посещение и разглеждане на дадена ферма и запознаване 

с основните практикувани дейности. При този вид туризъм има определена възможност за 

непосредствено участие на желаещи туристи в някои фермерски дейности, при което 

собствениците (фермерите) биха могли да приспаднат от заплащането стойността на 

изработеното от тях. А това от своя страна позволява на градските жители-туристи не само 

да се запознаят с функционирането на съответната ферма, но и да изпитат непосредствено 

удовлетворение от положения труд. В Дания например интернет страницата им за туризъм 

поддържа актуална база данни с възможности за препратки към сайтовете на отделни фирми 

– от ферми за екологично земеделие до пивоварни и занаятчийски работилници.  

Определено иновативно значение имат някои предложения на Кръстева (2014). Тя 

разглежда редица възможности за трансграничен селски туризъм между България и Гърция. 

Например на български туристи, посещаващи гранични български селища с развит селски 

туризъм биха могли да се предлагат посещения в съседни гръцки села с развити собствени 

земеделски производства като производство на зехтин, местни вина, гозби, беритба на 

цитрусови плодове, участие в морски риболов и други, които могат да предизвикат интерес. 

Такива посещения мога да се направят за няколко часа, а при желание и подходяща 

организация и за повече време. Преди тяхното организиране естествено трябва 

предварително да се постигнат определени договорености. Всичко това също са иновации 

за конкретни собственици на места за настаняване, както от българска, така и от гръцка 

страна. По този начин се разнообразява самият престой на гостите и им се предлагат нови 

атрактиви и преживявания. Подобни връзки за такова трансгранично сътрудничество би 

могло да се установи и с Румъния, която също развива този вид туризъм (Marian, 2017). 

Добре е в къщите за гости да се предлагат сувенири, вестници и списания, както и местни 

занаятчийски произведения. В алпийското конгресно селце Алпбах в Австрия например 

домакинята на една от къщите за гости поддържа традицията да подарява на своите гости 

сувенирно шишенце с националната напитка шнапс и картичка, с която им благодари, че са 

избрали нейната къща и ги кани да я посетят отново през зимата/или съответно през лятото. 

Този малък жест създава приятни спомени и е повод за споделяне на нейните гости със свои 

приятели. 

Внедряването в по-широк мащаб в практиката на използването на зелената енергия е също 

иновативно решение. Тя би могла да се приложи с оглед задоволяването на къщи за гости и 

семейни хотели със собствено производство на електрическа енергия чрез монтирането на 

фотоволтаични съоръжения. По този начин може да се осъществи автономно енергийно 

задоволяване и да се постигнат определени икономии. 

В Япония е натрупан интересен опит при организирането и развитието на селския туризъм. 

Келиян (2007) споделя, че в селата, в които се развива този вид туризъм, е създадена 

атмосфера на взаимно доверие между стопаните, посрещащи и обслужващи туристи. На 

всеки 10 стопани се избира нещо като местен съвет, в който всеки един от тях е определил 

свой представител. Този съвет от своя страна избира неформален лидер, който представлява 

съответната общност пред местните власти и пред други институции, имащи отношение към 

развитието на селския туризъм. В този съвет се обсъждат и предлагат решения на местни 
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проблеми, които са общи за всички. Това също е иновация, върху чието прилагане би могло 

да се помисли у нас. Така местното население се стреми да получи правото на глас по 

важните въпроси, а не те да се решават от външни хора. Този начин на обсъждане и 

решаване на възникнали проблеми не пречи на конкуренцията между отделните стопани, 

приемащи и обслужващи любители на селския туризъм, но създава и определена сплотеност 

между тях. Съществуват определени психологически бариери пред въвеждането не само на 

такава практика в селския туризъм в България, но и въобще на иновативно поведение.  

Основният проблем се съдържа в съвременната социална структура на населението в 

селските райони, защото на много места хората не са свикнали на гражданска (социална) 

активност. Но това поведение трябва да се промени, тъй като туристическото съживяване и 

коопериране на отделни селски райони на основата на включването им в туристическия 

оборот, ще доведе до по-устойчивото им развитие и ще породи организационни и стопански 

инициативи в други, свързани пряко или непряко с туризма отрасли и подотрасли. 

 

Заключение 

Съществуват достатъчно възможности за прилагане на все още невнедрени у нас, но вече 

утвърдени в практиката иновации или за създаване на свои. Но за това се иска и 

формирането на иновационно поведение. Иновациите и иновативното поведение са 

развиващи се във времето процеси, а не еднократни действия. Най-важният момент е 

осъзнаването на тази необходимост от страна на отделните стопани, които трябва да следят 

новостите и да ги внедряват, като по този начин ще подържат определено равнище на 

конкурентноспособност по отношение на другите участници на този туристически пазар. 

Ефективното развитие на селския туризъм е трудно осъществимо ако съответните 

предприемачи – собственици на къщи за гости и семейни хотели нямат определен минимум 

от психологическа, материална и познавателна подготовка за развитието на такъв вид 

туризъм. Тези предварителни подготвителни дейности не трябва да контрастират на 

конкретните социално-икономически и природни условия в съответния селски район 

(община или кметство). Собствениците на къщите и хотелите трябва да се вписват в 

местната социално-психологическа среда. 

Селският туризъм има определени потенциали за развитие във всички части на страната и 

заедно с развитието на урбанизационните процеси и продължаващото замърсяване на 

градската среда ще получи по-нататъшно развитие. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

БИЗНЕСА ЧРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ 

Проф. д-р Румен Георгиев, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Предлага се методология за решаване на два взаимосвързани стратегически 

проблема на конкурентоспособността на българския бизнес: а) използване на кинетичната 

(потенциалната) енергия на наличните сравнителни предимства и ключови компетентности 

на бизнеса за иновационно развитие и б) развитие на иновационните клъстери и други 

стратегически иновационни алианси като водещи форми за повишаване на 

конкурентоспособността и ефективността на българската икономика.  

Обосновава се необходимостта и възможностите за развитието на ключовите 

компетентности и конкурентното сътрудничество чрез съвместно създаване на нови 

фактори на стойността на базата на критериите: - минимизиране на възможните разходи и 

максимизиране на възможните източници за постигане на добавена стойност; - балансиране 

на възможните рискове от взаимодействието в мрежата на стойността, свързани с приноса 

на всяка от компаниите за постигане на общата цел.    

Ключови думи: стойност, конкурентоспособност, фактори на стойността, стратегическа 

иновация, ключови компетентности, конкурентно сътрудничество. 

 

METHODOLOGICAL ISSUES OF BUSINESS COMPETITIVENESS THROUGH 

STRATEGIC INNOVATIONS 

Prof. DrSc. Rumen Georgiev, International Business School  

Abstract: A methodology is proposed for solving two interrelated strategic problems facеd by the 

Bulgarian companies: a) use of the kinetic (potential) energy of the available comparative 

advantages and key competencies of the business for innovation development and b) development 

of innovation clusters and other strategic innovation alliances as leading forms for enhancing the 

competitiveness and efficiency of the Bulgarian economy. The necessity and the opportunities for 

development of key competencies and competitive cooperation by jointly creating new value 

factors are analyzed based on the following criteria: minimizing possible costs and maximizing 

potential sources of added value; balancing the potential risks of in the network value interaction 

related to the contribution of each company to achieving the common goal. 

Keywords: value, competitiveness, value factors, strategic innovation, key competencies, 

competitive cooperation. 

 

В литературата има различни тълкувания на понятието стратегическа иновация. От гледна 

точка на конкурентоспособността и ефективността на фирмите това понятие все повече 

започва да се обвързва със създаването и разпределението на стойността (ценността).31 

 

                                                           
31 По-подробни обосновки виж (Р. Георгиев, 2017) 
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Същност и обхват на стратегическите иновации 

До неотдавна иновацията се разглеждаше преди всичко като метод за преобразуване на 

научни изследвания в стоки, които имат пазарен успех. Не всяко творчество и научни 

изследвания, обаче, водят до иновации и не всяка иновация се основава на научни 

изследвания. Научните изследвания, разбира се, са важен източник на иновации, от който 

водят началото си почти всички радикални технологии и технически средства. Те са важна 

част на повечето дългосрочни конкурентни стратегии, насочени към обновяване на потока 

от продукти на пазара и създаване на нови пазари. 

Като основен системен фактор на конкурентното предимство, развитието и печалбата на 

предприятията, обаче, иновацията се състои от множество части: управление на идеи; 

творчески подход към решаване на проблемите; технологически  и иновации, включващи 

нови изследвания; продукти и услуги в резултат на приложението на технологии, 

предизвикващи възникване и развитие на нови пазари; маркетингови и логистични 

технологии и технологии на продажбите; организационно-управленски методи. Всички тези 

компоненти са важни, но в динамична среда, работейки по тях поотделно, а не от позицията 

на крайните резултати, трудно ще се постигне конкурентоспособност и ефективност на 

фирмата. В епохата на Четвъртата промишлена революция концепцията за иновацията не е 

линеен модел с начална точка научното изследване, постепенно превръщащо се в стока. 

Свидетели сме как расте делът и ролята на нематериалните активи. Те се характеризират: 

най-често са мащабируеми (знанието, на което са изградени, може многократно да се 

използва), често представляват невъзстановим разход, пораждат спиловър ефект 

(сравнително лесни са за използване от други компании) и проявяват тенденция към 

синергия (идеите, влагани в нематериални активи, особено в технологиите, се съчетават 

добре с други идеи) (Хаксъл,Д.,Уестлейк,С., 2018). 

Стремящото се към развитие предприятие, може да добива информацията си от 

разнообразни източници и да създава своето конкурентно предимство с постоянно обучение 

– индивидуално и колективно, неразривно вплетено в поведението. 

Днес е логично стратегическата иновация да се разглежда като сложно динамично 

взаимодействие между хората, организациите и средата, непосредствено насочено към 

усилване и развитие на конкурентоспособността на фирмата като нейна специфична 

способност преди получаване на крайния резултат, т.е. като „абсолютна сила“, обхващаща:  

1. Познаване и фокусиране върху особени потребности на клиентите;  

2. Добре подбран обхват от нови и усъвършенствани продукти;  

3. Мащаб в достъпа до пазара на иновации и изследвания (научни изследвания, 

търговски марки, интелектуална собственост);  

4. Поддържане на добро съотношение между темпа на растеж на доходите и темпа 

на растеж на обема от ресурси (инвестиции).  

С други думи дългосрочната ефективност на фирмата е важно да се разбира като следствие 

от конкурентоспособността в качеството й на динамична позиция (потенциал), разгръщаща 

се с помощта на диференциация, по-ниски относителни разходи и добра репутация, 

осигуряващи целенасоченост и успешност на действията по отношение на бъдещата 

стойност.  
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Разбира се, фирмата може да стабилизира ефективността си като снижи себестойността на 

свои продукти на базата на функционално-стойностен анализ, може да подобри движението 

на паричните си потоци като съкрати сроковете на дебиторските си задължения и т.н., но 

такива операционни подобрения не би трябвало да влизат в обхвата на стратегическите 

иновации. Те могат да разширят спектъра от поведенчески действия и по този начин да 

съдействат за повишаване на текущата ефективност, но това обикновено не влияе върху 

условията за постигане на „кумулативен“ ефект от решенията в текущ средносрочен и 

дългосрочен план, поради което косвеният контрол върху дългосрочната ефективност 

остава при конкурентите. (Р. Георгиев, 2017) 

Стратегическите иновации и конкурентоспособността в качеството й на динамична позиция 

изискват особено стратегическо конкурентно мислене. Когато мениджмънтът се опитва да 

създаде и запази някакво отделно относително предимство спрямо опасен конкурент, той 

мисли по един начин, различен от начина (формàта) на мислене, който му е нужен, за да 

извърши промяна, ориентирана към устойчиво конкурентно предимство в дългосрочен 

бъдещ период. Мениджърите и екипите преди всичко трябва да са наясно за перспективите 

в еволюцията на отрасъла и да умеят да намират идеи и решения за концентриране на 

ресурси и усилия в конкретни области, където се виждат възможности за фирмата да 

постигне съществено стратегическо превъзходство над съперниците. Това може да бъде и 

разработването на пазари в области, които не са заети от конкурентите. 

Следователно, като стратегически иновации е логично да се разглеждат именно онези групи 

нововъведения, благодарение на които фирмата постига способност в дългосрочен период 

да поддържа уникалност по отношение на създаваната стойност и по отношение на 

процесите от веригата на стойността, а като резултат – ефективност, по-висока от средната 

за отрасъла или от тази на съперниците. Конкурентоспособността е механизмът за нейното 

постигане. Самата стратегия се свежда до умението още в началото на процеса да бъдат 

подбирани и въвличани такива иновации, които да са в обхвата на ключовите фактори 

(действия) по създаване на новата стойност.  

На базата на тези аргументи предлагам следната класификация и обхват на групите 

стратегически иновации:  

 

Таблица №1 

Обхват на групите 

Център на пазарно 

взаимодействие 

(ЦПВ) 

Характерни примери за иновации 

а) Създаване или 

усвояване на радикални 

технологии, заменящи 

стари начини на 

производство за 

преодоляване на 

предизвикателствата пред 

обществото и 

потребителите.  

Принципно нови 

технологии и 

възможни 

потребители 

1.Технологиите за производство на нови материали 

(напр. графен), които са ефективни проводници на 

топлина и енергия. 

2. Процедурите „ангиопластика“ в медицината, 

позволяващи да се лекуват пациенти със сърдечно-

съдови заболявания без хирургически операции. 
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б) Създаване или 

извличане, на база на по-

висока степен на 

преработка, стойностни 

предложения, имащи по-

добри характеристики при 

използването. 

Продукти и услуги 

1. Технологията за търговия с ценни книжа в 

интернет, създала нови възможности за 

дисконтовите брокерски къщи. 

2. Програмните приложения за дистанционно 

обучение в различни модификации в зависимост от 

ситуациите за използване. 

в) Създаване и 

реализиране на 

възможности на фирмите 

за разпространяване на 

стоки и услуги в ниски 

сектори на пазара по-

бързо и в удобна форма, 

по минимални цени и на 

нови територии. 

Нови потребители 

(„непотребители“) 

1. Автомобилът „модел Т“ на Ford, който е струвал 

много евтино и са могли да го купуват хора, които 

преди не са имали пари за автомобил. 

2. Технологиите на компания Sonosite за 

ултразвукова диагностика с портативни прибори за 

по-ниските сектори на здравеопазването, 

осъществявана от дипломирани мед. сестри и 

фелдшери при начални заболявания, които не 

изискват пращане при специалисти от високия 

сектор. 

г) Създаване и 

реализиране на промени в 

регистрирани търговски 

марки и интелектуални 

продукти, осигуряващи 

премиване на 

произвеждани стоки и 

услуги в нови ценови 

сектори, а на фирмата – на 

ново репутационно 

равнище. 

Достъп до пазара 

на интелектуални 

новости и 

собственост 

1. Умения за идентифициране (описване и 

регистриране) на ноу-хау, даващо възможност да се 

запази секретността и да се ограничи незаконното му 

използване. 

2. Умения за стойностна оценка на патенти за 

изобретения. 

д) Създаване или 

усвояване на нови бизнес 

модели, стимулиращи 

иновационното развитие 

(усъвършенстването на 

различни видове дейности 

във веригата на 

стойността, 

диференциацията на 

продуктите и 

логистиката) и ръста на 

печалбата. 

Усвояване на 

универсални нови   

технологии от 

други сфери в 

собствения бизнес, 

осигуряващо ръст 

на печалбата 

1. Бизнес моделът „фактически стандарт“ на 

Microsoft, където ролята на такъв стандарт играят 

програмния език и операционната система, а ръстът 

на мащабната дейност се реализира чрез привличане 

на разработчици на програмни приложения и 

„желязо“. 

2. Шаблонът „плащане при фактическо използване“, 

широко използван от Google при оформяне на 

доходи от реклами и копиран в други производства 

за заплащане само на продукти и услуги, които 

клиентът реално е ползвал. 

 

Предложената системна класификация съответства на известното шумпетърско виждане за 

иновационното развитие като комерсиализация на нови комбинации от материали и 

компоненти, процеси, източници на суровини, организационни форми и нови пазари. 

Същевременно стратегическата иновация е и „резултат“ (който притежава признаци за 

успехи и влияние) и „иновационно поведение“. В понятието стратегическа иновация се 

включват и процесите на откритията и изобретенията (в качеството им на интелектуална 



90 

собственост за пазара на иновации) и самото тяхно използване. В обхвата на понятието не 

се поставят ограничения от гледна точка на това какви трябва да бъдат равнищата на новост 

или на риска и неопределеността. Стратегическата иновация се вижда преди всичко като 

феномен на микроравнище, който е с определящо влияние върху взаимодействието на 

„играчите“ в мрежата на стойността и оказва силно въздействие върху по-агрегираните 

равнища. 

Системното разбиране за стратегическата иновация от позицията на стойността позволява 

тя да се възприема от бизнеса, гражданите, правителството и научно-образователните 

общности не само и не толкова като вътрешна дейност на фирмите, а като вид транзакция, 

която може да се осъществява между фирмите и другите участници в пазарната среда. Като 

вид външна транзакция тя изисква постигане на по-голяма стандартизация на разменяните 

иновационни елементи в сравнение със ситуацията, когато иновацията е вътрешна и е важно 

значението на множество неписани правила. 

Иновацията като външна транзакция е особено актуална днес в условията на Четвъртата 

промишлена революция, когато динамиката в бизнеса изисква от фирмите да работят с 

новостите активно и непрекъснато, като се превключат от въпроса как да се постигне 

максимален дял и печалба в текущия бизнес към въпросите: как ще изглежда фирмата след 

5 - 10 години, как изгодно би се променил отрасъла, какви нови видове функционалности 

ще бъдат нужни на потребителите, какви нови и различни ресурси ще могат да бъдат 

използвани, и не на последно място – какви ключови компетентности трябва да развие или 

придобие фирмата. 

 

Ключовите компетентности – „корени“ на стратегическите иновации 

Според „гурутата“ в областта на теорията на конкуренцията Г. Хамел и К. Прахалад ключът 

към успешна конкуренция за бъдещето на фирмата е формирането на нейните ключови 

компетентности, тяхното усъвършенстване и защита. Като „особени възли“ от способности, 

умения, навици и технологии, а не дискретни навици или единствени дискретни технологии 

те са съществена част на динамичната конкурентоспособност на фирмата. Ключовите 

компетентности, според тях, са специфично колективно научаване и обучение в дадена 

компания – научаване как да се координират навиците, как да се осигури диференцирано 

производство на услуги и продукти и как да се интегрират тези навици с многочислените 

прогресивни тенденции в развитието на пазарите и съответните технологии 

(Г.Хамел,К.Прахалад, 2014). 

Авторите разглеждат ключовите компетентности на фирмата като аналог на биологичните 

процеси в живата природа. Стартова точка за осъзнаване на първопричините на бъдещите 

бизнес успехи на компанията са т.нар. първични елементи на ключовите компетентности – 

опит, навици, начин на мислене и манталитет на екипите, които постепенно чрез „попиване“ 

на навици и ползване на технологии отвън могат да формират и развиват корени за 

стратегически ефективни технологии на бъдещето. От етапна гледна точка на базата на тези 

свои обогатени първични сравнителни предимства, фирмите се конкурират за синтез на 

нови пълноценни и уникални ключови компетентности, от които, също на конкурентна 

основа, израстват реални конкретни продукти – ключови (възлови) или крайни продукти. 

Целта е те да бъдат иновации, изразяващи с уникалността си „генетичния код“ на 

компанията и успешно да се продават на конкурентните пазари. 
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Ситуационната ключова връзка между сегашното и бъдещото състояние на фирмата, между 

краткосрочните и дългосрочните решения, е разработването и поддържането на актуална 

„стратегическа архитектура“ от компетентности. Чрез реализацията на иновационни 

конкурентни стратегии, включващи и развитието на ключови компетентности, компаниите 

еволюционизират, създавайки нови фактори на стойността. Тези „мутации“ диференцират 

фирмите по един или няколко критерии на стойността, едни пазарът приема, други отхвърля 

и процесът на еволюция продължава. Усъвършенства се и самият механизъм на иновации и 

развитие на фирмите. 

В таблица 2 по-долу е даден пример с три ключови компетенции на фирмата Canon през 90-

те години и няколко нейни иновативни продукта, в които те намират приложение 

(C.K.Prahalad, G.Hamel, 1990 

 

Таблица №2 

 Ключови компетентности 

Конкурентни 

продукти 

Висококачествена 

оптика 

Умения и 

технологии на 

микро-

електрониката 

Прецизионна 

механика 

Electronic camera X  X 

Laser Fax  X X 

Video still camera X X X 

Bubble jet printer  X X 

Cell analyzer x x X 

Plain paper copier X X X 

Color copier X X X 

 

Подходът на „корпоративната генетика“ на Г.Хамел и К.Прахалад, поддържан и от други 

известни учени от „школата на компетентностите в стратегическото управление“, е 

изключително важен не само от теоретична, но и от практическа гледна точка за 

интелектуалното стратегическо развитие на нашите фирми и икономика. Несигурността в 

конкурентната среда, в която работят българските фирми в условията на разгръщащата се 

Четвърта промишлена революция, изисква постигането на по-ясен пазарен подбор при 

вземането на стратегически решения. Фирмите трябва да търсят и постигат компромиси и 

обвързване между разходите за еволюция и вероятностите за пазарен успех. Разходите за 

еволюция се свеждат до стойността на различни по характер нововъведения и усилия по 

развитието на конкурентоспособността и създаването на нови фактори на стойността. 

Вероятностите за пазарен успех пък зависят от това, доколко и кои нововъведения ще станат 

печеливши. С други думи в условията на динамизъм и несигурност е изключително важно 

страната ни да разполага със стратегия за интелектуална специализация, насочваща 

фирмите към формиране, съвместно с висшите училища и научните организации и с 
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поддръжката на правителството и общностите, на адекватни, динамично развиващи се 

механизми за конкурентоспособност и иновации. Направените неотдавна изследвания ясно 

показват, че в страната ни все още липсват стратегически изисквания към създаването 

(развитието) на такива механизми във фирмите (Р. Георгиев, М. Велушев, 2018). 

Известно е, че стадият, на който се намират българските фирми и икономиката по 

отношение на конкурентоспособността според изследванията на Световния икономически 

форум (https://www.weforum.org/reports), не е този на бурно разрастване на нематериалните 

активи, на който се намират богатите страни. Икономиката и фирмите ни са на 

предшестващия етап на развитие, обусловен от иновации, но свързан с развитието на 

способностите на икономическите субекти да попиват чужд опит, да абсорбират и прилагат 

чужди технологии и методи за процесите и продуктите, които да заимстват от европейските 

и световните компании – лидери, внасяйки собствени подобрения. Най-добрите фирми при 

този подход, не само ще развият своите първични компетентности, но и ще синтезират нови 

свои уникални компетентности и крайни продукти. 

Това на първо място е онази част от отраслите и индустриите, идентифицирани с 

регистрирани сравнителни предимства в изследването (Р. Георгиев, М. Велушев, 2018) , 

които са сравнително зрели, ориентирани към производството на крайни продукти или на 

основни ключови възли и платформи за външните пазари. Те най-много се нуждаят от 

инвестиции за по-нататъшно развитие на конкурентоспособността и синтезиране на нови 

ключови компетентности с приоритет максимизиране на портфейла от уникални ключови 

компетентности. В качеството на външни източници и трансмисии биха могли да служат 

изграждащите се в страната Центрове за компетентности и за върхови постижения, 

венчърни фондове, иновационни клъстери и стратегически алианси. Приоритетите по 

отношение на развитието на ключовите компетентности, усвояването и прилагането на 

чужди технологии и методи трябва да създаде необходимата критична маса от 

нововъведения и перспективни хибридни (мащабируеми) форми на иновации и уникални 

ключови компетентности – фактори за модернизиране на конкурирането и ефективност. 

Това са фактори, които в по-далечно бъдеще ще доминират на етапа, обусловен от 

конкуренцията за максимален дял на крайните иновационни продукти, характерен за 

развитите и по-богатите страни. 

В контекста на диалектиката „стратегически иновации - конкурентоспособност“ възловият 

проблем на стратегирането във фирмите и икономиката е преодоляването на 

противоречието между ориентацията към създаването и разпределянето на уникални 

стойности за бъдещия пазар на база стратегически иновации, от една страна, и използването 

на кинетичната (потенциалната) енергия на движението, съдържаща се в развитието на 

съществуващите в момента ключови компетентности и сравнителни предимства на фирмите 

и икономиката, от друга. Внимателният анализ на Глобалните доклади на Световния 

икономически форум за последните години недвусмислено разкрива, че основният проблем 

на общата конкурентоспособност на българската икономика е все още ниската 

конкурентоспособност на фирмите, по които показатели сме в групите на слабо развитите 

страни. (Р. Георгиев, 2017 г.). Решението на проблема е логично да се търси в изграждането 

от фирмите  и заинтересованите лица на активни механизми за непрекъсната иновационна 

дейност с регулярен достъп до източниците за формиране  на стойността като своеобразни 

центрове за пазарно взаимодействие (ЦПВ): а) принципно новите технологии и възможни 

потребители; б) продуктите и услугите; в) новите потребители („непотребители“); г) 
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достъпа до пазара на интелектуални новости и собственост; д) усвояването на  

универсални нови технологии от други сфери в собствения бизнес, осигуряващо ръст на 

печалбата (Таблица №1).  

Предлаганият подход може да се разглежда като методологическа конкретизация как да се 

реализира икономическата парадигма за императив на иновацията, представена в доклада 

на Европейската комисия до другите органи на ЕС (COM(2011)849) от 02.12.2011 г., в 

контекста на „отворената иновация от второ поколение“ (Open Innovation 2.0), а не на 

остарялата концепция за затворената иновация, създаваща монополни печалби на фирмите 

чрез развитие на индивидуална пазарна сила. Тук и възниква големия въпрос за  

 

Конкуректното сътрудничество като стратегическа необходимост за съвременно 

иновационно развитие 

Авторите на парадигмата за конкурентно сътрудничество (co-opetition) А. Бранденбургер и 

Б. Найлбафф, пряко базираща се на концепцията на Нобеловия лауреат по икономика Джон 

Наш за равновесие при стратегическо поведение, я определят като „революционен подход“. 

Всъщност става дума за базова ключова компетентност, която редица фирми са успели да 

развият като механизъм за създаване и поддържане на нови фактори на стойността. 

„Повечето видове бизнеси преуспяват само в случая, когато преуспяват и други бизнеси – 

считат авторите. Тук по-скоро може да се говори за конкуренцията като съвместен успех, 

отколкото като за взаимно разрушаване. Такава ситуация е печеливша (игра с ненулева сума 

в Теорията на игрите – Р. Г.) за всички. Това е вариант на едновременна война и мир 

(съперничество и сътрудничество – Р.Г.)(А. Бранденбургер, Б. Найлбафф, 2012). Тази 

ситуация в разработките си често наричам „съзидателна конкуренция“. 

Поради това, че тази методология на взаимодействие в процеса на вземане на решения е 

въпрос, заслужаващ подробно самостоятелно разглеждане и това е направено на други места 

(виж Р. Георгиев, 2017), тук е логично да се спрем главно на въпроса защо конкурентното 

сътрудничество не е само желана базова ключова компетентност за резултатно поведение, 

а и стратегическа по характер необходимост за иновационно развитие. Става въпрос за 

сътрудничество за иновационно развитие на законова основа с конкуренти и други 

участници в мрежата, в т.ч. от сферата на висшето образование и науката, при създаването 

на нови фактори на стойността. 

Световният опит показва, че сътрудничеството като жизнена необходимост най-ясно 

проличава, когато рискове, свързани със структурни фактори в дадена мрежа на стойността, 

създават интензивни колебания на цените и принуждават компанията, в т.ч. добре 

работещата, да започне да реализира мероприятия, свързани с други източници на печалба, 

за които не се е подготвила в архитектурата си от ключови компетентности. Други 

организации, работещи на други пазари, които са свързани или не с дейността на дадената 

компания, вероятно имат необходимия опит и компетенции да осигурят диференциране на 

стойността, която й е необходима. Те могат да бъдат използвани от първата фирма като 

консултанти, продавачи или партньори, с които заедно да създават и извличат нови 

стойности, развивайки иновации в качеството им на външни транзакции. За това е нужно, 

обаче, тези организации - две, три или няколко - да имат създадени взаимоотношения, които 

да позволяват на екипите им успешно да управляват транзакционните издръжки и рискове 

при бързото осъществяване на необходимите иновационни промени. Такава близост в 
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отношенията е възможна, ако те вече имат съвместни начинания – сценарии, свързани с един 

или няколко от разгледаните преди ЦВП и източници на стойност. 

Съществуват множество примери за такива близки взаимоотношения като форми на 

стратегическо сътрудничество. Към тях може да причислим партньорството на две 

компании, които в някои ситуации се конкурират, но добре знаят своите силни страни и 

поемат съвместно поръчки по разработването на сложни проекти. Форми на стратегическо 

сътрудничество могат да бъдат също различните борси и борсови сайтове, мрежи за уеб 

услуги, онлайн аукциони, центрове за анализ и синтез на информация по интелектуалната 

собственост, асоциации, кооперация, консорциуми и не на последно място – клъстерите, в 

т.ч. иновационните клъстери, силно разпространени и стимулирани у нас и в европейските 

страни в последните години със средства от европейските фондове. 

За да поставят началото на стратегическо партньорство е важно фирмата, тръгваща към 

участия в такава форма, заедно с фирмата-партньор, предварително да експонират и 

„изживеят“ различни сценарии на бъдещето, обръщайки главно внимание на:  

o общото разбиране за понятията и характера на бизнес процесите във фирмите и за 

ограничаващите ги външни условия; 

o ролята и силата на всеки „играч“ по отношение на факторите на стойността и приноса 

му за създаването на общата стойност. 

o уравновесяването на елементите на несигурност при взаимодействието, които могат 

да бъдат източници на рискове за една от страните или изгода за другата страна. 

Съвместното сценарно „изживяване“ е по същество компетентностно „изживяване“. 

Водещо изискване на методологията на сценарния подход е сценариите да отразяват 

различни по степен несигурности на бъдещето (Пол Дж. Х. Шумейкър, 2005). В нашия 

случай „играчите“ би следвало ясно да структурират своите архитектури от ключови 

компетентности в сценарии за иновационно развитие, каквито могат да бъдат например: 

сценарий с компетентности за предсказуемо бъдеще и поддържащи иновации; сценарий с 

компетентности за промени на пазара, където новите технологии ще променят логистиката 

и климата на бъдещия бизнес; сценарий с компетентности за радикални технологии и 

радикална промяна на правилата на игра и прочие.  

Приоритетността при сценариите и избора на форма на сътрудничество зависи главно от 

това кои са ключовите компетентности, с които разполага или ще може да развие фирмата 

при отделните сценарии и как ще може да поеме – самостоятелно или в сътрудничество – 

разходите за транзакции и координация на иновационните разработки. Пол Дж. Шумейкър 

специално отбелязва, че „приемането на който и да е сценарии като бъдеще – или 

поставянето за цел на едно-единствено бъдеще- е най-сигурният начин да бъдете 

изхвърлени на брега на погрешното бъдеще“. За това логично е, от гледна точка на оценката 

за реалната динамика на развитие и несигурността на бъдещето, целта на фирмата да бъде 

свързана не с една, а с няколко сценарни варианта, без да се прекъсва работата в 

традиционния сегмент. Опитът на лидерите в бизнеса показва, че движейки се към 

бъдещето, усвояваните компетентности и същности на стойността по екстремалните 

сценарии (в горния пример – втория и третия сценарии) по-лесно могат да се преобразуват 

според възникващите възможности, отколкото, ако вместо гъвкавост се работи само с 

компетентности, структури и фактори по първия сценарий. Подходът към гъвкавост 
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минимизира възможните разходи и максимизира възможни източници на печалба за 

фирмите (Пол Дж. Х. Шумейкър, 2005). 

Що се отнася до „опитомяването“ на несигурността при стратегическото сътрудничество, 

опитът показва, че съществуват не малко когнитивни и икономически методи за това, но без 

съгласувано предварително уточняване на „елементите на несигурност“, свързани с 

основните фактори на новосъздадената стойност и балансиране на риска по тях не може да 

се стигне до ефективно сътрудничество в областта на иновацията. Например, не са редки 

случаите, когато едната от фирмите разполага с по-голям научно-технически потенциал от 

другата, в резултат на което последната може да извърши своеобразна „кражба“, усвоявайки 

неявни знания, компетентности, технологии и връзки от първата, без съответни 

компенсации във времето. 

Ползвайки за основа центровете за пазарно взаимодействие като източници на порядък по 

отношение на стойността, участниците в „играта“ индуктивно (това е подходът, използван 

с магистрите при обучението по дисциплината – Р.Г.) е необходимо да експонират кои са 

според тях възможните „елементи на несигурност“ в качеството им на „ресурси“, които 

трябва да бъдат балансирани. За илюстрация на подхода привеждам няколко примера на 

такива елементи под формата на въпроси, като следва да не се забравя, че при различните 

ситуации е естествено да възникват и други „елементи на несигурност“ (Р.Георгиев,2017): 

o при ЦПВ „Достъп до пазара на интелектуални новости и собственост“ – коя фирма 

притежава повече интелектуална собственост, свързана с новата стойност и ще може 

ли тя да се възползва от това или ще изгуби контрола върху нейното използване; 

o при ЦПВ „Нови потребители („непотребители“)“ – коя фирма е свързана по-силно с 

групи от клиенти (купувачи), които при ползване на резултата от съвместната 

дейност могат да се увеличат или могат да бъдат изгубени; 

o при ЦПВ „Продуктите и услугите“ – коя фирма има по-добри навици и умения да 

следи и влияе върху водещото съотношение цена/качество и кой играч ще спечели 

или изгуби от това; 

o при ЦПВ „Принципно нови технологии и възможни потребители“ – коя фирма има 

по-големи възможности за обучение и за приспособяване на традиционни процедури 

и услуги към новите задачи и ще получи ли тя съответстваща част от новата стойност 

и т.н. 

o при ЦПВ „Усвояване на универсални нови технологии от други сфери в собствения 

бизнес“ – какви са възможностите клиентите и/или агентите, свързани с новия бизнес 

модел да бъдат обучени и да оценят ефективността от технологията така високо, 

колкото е необходимо за компенсира на допълнителните разходи на фирмата, 

предоставяща новата услуга. 

и др. 

Уравновесяването на експонираните елементи на несигурност предполага обосновано 

разпределение на плюсовете и минусите между участниците, което разбира се не гарантира 

близостта и динамизма в сътрудничеството, ако не се контролират и управляват рисковете 

и издръжките в самия процес. Постигането на по-голяма близост и динамичност в 

стратегическото взаимодействие на фирмите в „играта“ предполага изграждането и 

развитието на общи информационно-компетентностни платформи и методи за непрекъснато 

общуване и договаряне по повод на факторите на създаване и разпределение на съвместната 
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стойност и на рисковете във взаимоотношенията. Създаването на методология, 

инструментариум и условия за постигане на по-високо семантично единство по повод на 

факторите и рисковете при стратегическото сътрудничество на фирмите би следвало да бъде 

сърцевина и на изграждания с помощта на средства от Европейските фондове, Център за 

иновационно-информационни компетентности в страната. 

Считам, че разглежданите проблеми на конкурентното сътрудничество са от съществено 

значение за по-нататъшното развитие на стратегическите иновационни алианси и особено 

на иновационните клъстери като водещ фактор за повишаване конкурентоспособността и 

ефективността на българската икономика. Анализът на осъществените от 2007 г. до сега 

процедури по насърчаването на клъстерите чрез Националната оперативна програма за 

конкурентоспособност и програмите за трансгранично сътрудничество показва крайно 

различни резултати при реализацията. През последните години се предложиха много идеи 

и възникнаха много на брой клъстерни обединения, но малко от тях продължават да 

съществуват и реално да работят за постигането на поставените им при създаването цели. 

Ясно проличава необходимостта от по-задълбочени начални проучвания за стратегическите 

нужди на организациите от участие в подобни схеми на бизнес сътрудничество, реалните 

им капацитети и начините да се възползват пълноценно от формите на сдружаване, а също 

да се избегнат възможните рискове.   

В условията на динамиката, предизвиквана от Четвъртата промишлена революция, 

неизбежността от по-активни действия за повишаване на конкурентоспособността на 

българската икономика чрез целенасочени и успешни партньорства и сътрудничество, не 

подлежи на съмнение. Не подлежи на съмнение и принципа на приоритетност по отношение 

на развитието на споделени инфраструктури, ноу-хау, дълготрайни материални и 

нематериални активи за общи клъстерни дейности (специализирани програмни продукти, 

патенти, лицензи, ноу-хау, търговски марки) залегнали в последните нормативни 

изисквания във връзка с иновационните клъстери. Тези изисквания би трябвало да имат 

водещо значение и по отношение на развитието на другите форми на иновационно 

стратегическо сътрудничество.  

Важно е при развитието на съвместните форми да се постига по-добро съгласуване на 

процесите, хората и технологиите, на базата на семантично единство във вижданията за 

разделението на труда и за очакванията по отношение на изпълняваните работи и методи в 

съвместната дейност. Доверието ще се увеличава, ако има увереност в хората, че знаят за 

сделките по сътрудничеството толкова, колкото и останалите участници. Считам тези 

изводи са базови по отношение на успеха при съвместните начинания и съзидателната 

конкуренция.  
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THE EFFECT OF AGING ON THE INNOVATIVE BEHAVIOR OF ENTREPRENEURS 

Gabriele Ruiu, Research fellow, Ph. D., University of Sassari, Italy 

Abstract: The populations of economically developed countries are rapidly aging. This represents 

a sign of demographic success but at the same time it poses several problems for these societies, 

among which would be an eventual loss of entrepreneurial spirit. Concomitant with the latter idea, 

the body of empirical literature has shown that the probability of starting a business seems to 

increase with age up to a threshold point (between 35 and 44 years of age) and to decrease 

thereafter. However, this does not automatically imply that the innovative attitude of those who opt 

for an entrepreneurial career in an older population is lower than that characterizing a younger 

population. One may, indeed, surmise that more efforts will be exerted to introduce innovations as 

a strategy to compensate the negative effects produced by the shrinking in labor force size and in 

human capital productivity. Establishing whether population aging has an impact on the innovation 

attitude of entrepreneurs is crucial to offering a better understanding of the ways through which 

aging my affect economic growth. In the present paper, we implement a cross-country analysis 

aimed at answering the following research questions: are older individuals characterized by a lower 

probability of becoming entrepreneurs? If this turns out to be true, then are the entrepreneurs 

operating in older societies less or more prone to innovate? 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЦИФРОВИ ИНОВАЦИИ В ИКОНОМИКАТА 

Проф. д-р Георги Киров, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Гл. ас. д-р Юлиян Велков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Изследването разглежда научни, технологични и организационни въпроси, 

свързани с прилагането на цифровите иновации в икономиката, като се акцентира върху 

мощния инструментариум на блокчейн технологията – парадигма, интензивно използвана в 

съвременните научни изследвания. Публикацията представя основните принципи на 

дигиталните криптовалути - от копаенето до търговията с тях и прави анализ на това как те 

трябва да бъдат регулирани. Показан е  начинът, по който блокчейн технологията променя 

консервативните финансови системи. 

Ключови думи: блокчейн, криптовалути, разпределени системи 

 

TECHNOLOGIES FOR DIGITAL INNOVATIONS IN ECONOMY 

Prof. Dr. Georgi Kirov, International Business School, Botevgrad 

Assist. Prof., Dr. Yuliyan Velkov, International Business School, Botevgrad 

Abstract: The study addresses the scientific, technological and organizational issues related to the 

application of digital innovations in the economy, focusing on the powerful tool of blockchain 

technology, a paradigm intensively used in today's scientific research. The article presents the basic 

principles of digital cryptocurrencies from mining to trading and assesses how they should be 

regulated. It regards how the blockchain technology changes conservative financial systems. 

Keywords: blockchain, cryptocurrencies, distributed systems 

 

Въведение 

От векове бизнесът и в някои случаи цели индустрии се базират на простия принцип на 

доверие между няколко страни. Въпреки това, модерните подходи за изследване и анализ 

на сложни системи в икономиката показват, че този бизнес на доверие е на път да бъде 

нарушен и трансформиран с появата на технология блокчейн [Heutger, М., Kückelhaus, М., 

2018, Narayanan, A. et al., 2015]. 

Съвременната практика прави успешни опити за усвояване на водещите постижения в 

областта на информационните технологии, намерили приложение в концептуализацията на 

структурирането и управлението на сложните системи – технологично обусловена 

децентрализация (мрежова центричност) и способност за опериране в мрежа [Киров Г., 

2015]. В тази връзка се появява необходимост от анализ на голямо количество информация 

и използване на нови системи за обмен, обработка, съхранение и защита на информацията. 

За разрешаването на споменатите проблеми трябва да бъдат реализирани много научни, 

технически и технологични изисквания. Прилагането на нови и модерни технологии за 

цифрови иновации при изследването и анализа на сложни системи в икономиката е критично 

важен механизъм, който позволява да се акцентира върху структурата 

(децентрализираност), сигурността (криптиране), динамиката, поведението и 
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взаимодействията между отделните системи. Разпределените информационни 

технологии предоставят напълно подходящо решение, отговарящо на изискванията за 

изследване и създаване на мрежово-центрични системи в икономиката. В резултат от това 

определени области от науката придобиват особен интерес като теоретична и 

методологична база на блокчейн технологията – децентрализирано управление, 

компютърни и комуникационни мрежи, методи за криптиране на информацията, 

консенсусни алгоритми за вземане на решение, паралелна обработка и др.  

Настоящото изследване е посветено на дигиталните иновации и подходи за изграждане 

на разпределени системи в икономиката, като се акцентира върху мощния инструментариум 

на блокчейн технологията – парадигма, интензивно използвана в съвременните научни 

изследвания. 

 

I. Концепция за блокчейн технологията 

 тази точка се разглежда концепцията за блокчейн технологията и някои от основните й 

характеристики, както и нейните конкурентни предимства. Блокчейнът решава 

предизвикателен проблем в науката, свързан с надеждния обмен на информация в 

ненадеждна мрежа, в която на някой от участниците не може да се вярва. Според най-

разпространеното определение блокчейнът е непрекъснато нарастваща по обем 

счетоводна книга, която съхранява отчет за всички транзакции, извършени в безопасен, 

хронологичен и непроменен ред [ИНТУИТ-I, 2018, Barnas, N., 2016]. С цел по-доброто 

разбиране това определение ще бъде разделено на отделни части. Всички участници 

(мрежови възли) в блокчейна притежават копия на счетоводните книги. В тях се записват 

всички транзакции: след като възникне транзакция, тя се записва и не може да бъде изтрита. 

Този процес е непроменяем, което означава, че ако е създадена транзакция в блокчейна, тя 

е невъзможно да се промени на по-късен етап. Блокчейнът използва усъвършенствана 

криптография, за да се увери, че транзакцията наистина е сигурна. В резултат на това 

блокчейнът може да се представи като споделена, разпределена, устойчива на подправяне 

база данни, която всеки участник в мрежата може да притежава. Тази технология няма 

единна точка на управление на обекта. С други думи, блокчейн е база данни, която 

съхранява цифрови записи [Barnas, N., 2016]. Всеки участник в системата има пълна версия 

(копие) на базата данни или от техническа гледна точка това е регистър на транзакциите. 

Следователно всеки участник получава пълен списък и история на транзакциите, извършени 

в тази конкретна мрежа. Всяка транзакция се обявява открито, след което тя се одобрява от 

мнозинството участници в мрежата. Това се прави с помощта на консенсусни алгоритми и 

криптографски хеш функции. С помощта на блокчейн технологията може да се прехвърлят 

всякакви информационни ресурси или права, не е нужно да е криптовалута. 

Блокчейн технологията не въвежда изцяло нова парадигма. По-скоро той се основава на 

стария шаблон за счетоводна книга - нещо, което се използва за регистриране на транзакции 

за определен период. Традиционните счетоводни книги се притежават от едно лице 

(организация или група) и са контролирани от назначен администратор (счетоводител). Този 

администратор може да въвежда промени в книгата без да се изисква съгласие (консенсус) 

от всички заинтересовани страни. За разлика от тях, блокчейнът е споделена, разпределена 

книга между мрежа от заинтересовани страни, която не може да бъде актуализирана от един 

администратор. Вместо това може да се актуализира само със съгласието на участниците в 
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мрежата и то при условие, че промените са одобрени от всички участници [Drescher, D., 

2017].  

Основната концепция при блокчейн технологията е представена на фигура 1. Тя показва 

регистрирана финансова транзакция в блокчейн. Подобен процес може да се използва за 

проследяване и прехвърляне и на други видове на активи, за въвеждане на нови данни, както 

и за актуализиране на данните в блокчейна. 

Взаимната зависимост между данните в системата, базирана на блокчейна е възможно да се 

реализира само със сложни криптографски техники. Те гарантират, че копията са 

идентични, транзакциите не са дублирани и се въвеждат конкретни разрешения за достъп 

до съхранените данни [[Drescher, D., 2017]. Това се реализира с публични и частни ключове. 

Публичният ключ може да се оприличи на адреса на пощенска кутия, който е публично 

известен от подателите. Частният ключ е подобен на ключа или паролата, необходима за 

отключване на пощенската кутия. Той трябва да се пази от собственика и не трябва да бъде 

споделян с друг. 

 

Фигура. 1. Стъпки при реализиране на транзакция в блокчейна 
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Транзакцията е изпълнена.
В получава парите.

Транзакцията се добавя към 
останалите транзакции в опит за 

формиране на блок

 

 

Работата на блокчейн мрежата се базира на възли, известни като миньори (копачи). Тяхната 

роля е да обработват и потвърждават транзакциите – всички проверки са свързани с 

наличието на ресурса, който се прехвърля в транзакцията. Всеки миньор разполага с локално 

копие на целия блокчейн с всички транзакции. Всеки може да стане миньор като стартира 
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клиентска програма (специализиран софтуер). Обикновено миньорите използват много 

мощни компютри, които са специално проектирани за копаене (добиване, изкопаване на 

биткойни). Начинът, по който миньорите правят това, е посредством решаването на 

математически и криптографски проблеми, тъй като всяка транзакция трябва да бъде 

криптографски криптирана и защитена. Тези математически задачи гарантират, че никой не 

може да манипулира данните. Миньорите получават такса за своята работа в криптовалута. 

Като извод може да се направи, че блокчейнът е една от най-евтините, надеждни и 

прозрачни системи за обработка на информация. Тя дава на потребителите по-голяма власт 

(правомощия), като същевременно намалява правомощията на посредниците, а понякога ги 

лишава напълно от тях. 

 

II. Софтуерна архитектура и нейната връзка с blockchain 

В тази точка се разглежда мястото на блокчейна в общата картина на сложните софтуерни 

системи в икономиката. За целта се въвежда концепцията за софтуерна архитектура и 

връзката й с блокейн технологията. Съществуват редица подходи за реализиране на 

софтуерни системи. Въпреки това, едно от фундаменталните решения при проектирането на 

системата се отнася до нейната архитектура - начина, по който компоненти са 

организирани и свързани един с друг [Drescher, D., 2017, Киров Г., 2015]. В литературата са 

известни следните типове архитектури: централизирани, децентрализирани и разпределени 

(Фигура 2). 

Централизираните системи имат само една управляваща точка, в която е концентриран 

контролът върху системата. Всички управляващи процеси се извършват само в тази точка и 

всички решения се вземат в нея. Това обаче прави системата изключително чувствителна 

към пропадания: всяко прекъсване на този единичен контролен център може да срине цялата 

система. Друг недостатък е, че система с една контролна точка е бюрократична по своята 

същност - добавя много слоеве и йерархии. Предимствата на централизирана система се 

свързват с това, че лесно се реализира и всички решения се прилагат много по-бързо. Не се 

изисква консенсус между множество участници, тъй като в тази система има само една точка 

на управление [ИНТУИТ, 2018]. 

Децентрализираните системи имат няколко точки на управление. Структурата на такава 

система е по-близка до хоризонталната в сравнение с централизираната система. 

Предимства на децентрализираната система са, че решенията се вземат на ниво, по-близо до 

потребителя. Тази система е по-малко чувствителна към откази и неуспехи, тъй като тя има 

няколко дублирани контролни точки. Повредата в една точка няма да доведе до срив на 

цялата система, както в случая на централизирана система. Недостатъците й са свързани с 

увеличаване на мащаба на системата. В такава система, поради увеличаването на броя на 

точките за управление, може да се получи проблем с дублирането на задачи. Въпреки че 

този разглежданите системи са по-надеждни от централизираните системи, те все още са 

податливи на провал, така че не могат да бъдат наречени напълно сигурни. 

За разлика от децентрализираните, разпределените системи образуват мрежа от свързани 

компоненти, без да имат централно устройство, което да извършва функциите по 

координация или контрол. При разпределените системи всяка точка е контролна точка. Това 

обаче не означава, че се гарантира 100% сигурност. За да повреди такава система, 

атакуващият трябва да поеме контрола или да промени повече от 50% от точките на 
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управление. Разходите за това сами по себе си ще отхвърлят по-голямата част от печалбите 

и ще направят опитът да се повреди системата икономически неефективен. Структурата на 

такива системи е напълно хоризонтална и няма нужда от посредници. Уникалността на 

блокчейна е, че принадлежи към разпределените системи. 

 

Фигура 2. Типове архитектури 

 

 

III. Елементи на блокчейн 

Както повечето технологии, блокчейнът е съвкупност от познати вече технологии, които 

работейки в паралел осигурят нова, уникална функция или възможности [Киров Г., 2015]. 

Тази точка разглежда някои от технологиите, които са в основата на блокчейна. 

 

Хеш функции 

Блокчейнът използва форма на криптография, известна като хеш алгоритми (SHA), или 

хеширане [ИНТУИТ, 2018]. Спецификациите за хеширане са разработени от Националния 

Институт за Стандарти И Технологии (NIST) и са публично достъпни за използване както 

от държавни, така и от частни организации [Barnas, N., 2016]. Хеш-функцията е 

математически алгоритъм, който преобразува входен масив от данни в изходен низ 

(поредица от символи). Малка промяна във входящия масив трябва да даде напълно 

различен хеш. Хеширането се използва за конвертиране на цифровата информация (текст, 

изображения, и т.н.) в низ от битове с определена дължина (Таблица 1). Например, 

цифровата информация, обработена чрез алгоритъма SHA-256, ще се представи (кодира) 

като 256-битов стринг, еквивалентен на 32-символен низ от буквено-цифров текст. Хеш 

функциите имат две важни свойства. Първо, алгоритъмът работи само в една посока. Това 

означава, че обратното декодиране не е възможно - входът не може да бъде получен от 

изхода. Второ, изходният низ е уникален (единствен) за всеки различен вход. Обработката 

на една и съща информация чрез един и същ хеш алгоритъм винаги ще генерира същия 

резултат и няма друг вход, който да дава същия резултат. Това е различно от кодирането. 

Когато се шифрова нещо с помощта на правилния ключ, съобщението след това може да се 

декодира и така да се получи оригиналът, но с хеш функция е невъзможно. Хешът 

произвежда уникален цифров код, който не може да се върне обратно към първоначалния 

брой знаци (оригиналния текст). 
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Таблица 1. Изход от Secure Hash Algorithm (SHA-256) 

Вход Изход от Secure Hash Algorithm (SHA-256) 

43° 28’ 00” N, 

23° 56’ 00” E 
26614568bc3e837363eff069bb9b56f3f67cf543ff739f1953e80ccadfc72d79 

43° 28’ 00” N, 

23° 66’ 00” E 
3a754f79f56eb6295a787904a395dd8ddd734c333ce1f1b91d0b1513b2579582 

 

Градивни елементи на блокчейна - блокове с данни 

В тази точка е показано как концепцията за криптографските хеш функции е в основата на 

идеята за изграждането на блок в блокчейна. Блокчейнът е база данни, съставена от блокове 

(група) от записи, като всеки блок съдържа криптографска връзка към предишния блок, 

образувайки свързана верига. Миньорите участват в процеса на изграждане на блок и тези 

блокове се добавят към блокчейна. Когато се добавят нови блокове, те се подреждат 

последователно в хронологичен ред. Структурната схема на блокчейн е показана на Фигура 

3. Тя поражда аналогия със страниците в книга. Всеки блок или страница има заглавна част 

(идентифицираща информация) и съдържание (данни). Заглавната част на всеки блок 

съдържа няколко полета с информация. Първото, и най-важното, е хеш от предишния блок. 

След това времева променлива, която обозначава кога е бил създаден блокът. И накрая, има 

хеш на съдържанието на блока. Това хеш съдържание е известно като хеш на Merkle. Хеш 

дървото на Merkle е криптографска структура от данните, която математически свързва 

цялото съдържание на блока с една хеш стойност. Това позволява на всеки потребител бързо 

да реконструира всеки блок, за да потвърди целостта на съдържанието му, като използва 

възможно най-малко количество информация. Чрез свързването на всеки блок с този преди 

него, блокчейнът има вътрешна съгласуваност, която може да бъде проверена, без да се 

проверява съдържанието на всеки блок [Barnas, N., 2016]. Фигура 3 показва основните 

елементи на един блок: поле (наречено данни), свързан с него криптографски хеш и 

еднократен номер [https://hash.bg, 2014]. 

 

Фигура 3. Съдържание на Блок 
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Всеки блок във веригата е криптографски свързан със следващия блок, т.е. всички блокове 

са свързани помежду си (фигура 4). Блок 1 има номер (nounce), определено количество 

данни и криптографски хеш, съответстващ на него. Първият блок, тъй като той е начален, 

няма предишен хеш. Но блок 2 трябва вече да има хеш, свързан с предишния блок. И ако се 

отнесе към блок 3, той съдържа познат хеш от блок 2. Това продължава по цялата верига. 

Ето защо блокчейна е отлично техническо изобретение. Ако има желание да се промени 

информация в някой от блоковете, например във втория блок, този блок 2 не може да бъде 

хакнат, защото хешът не съответства и обезсилва всеки отделен блок  него [https://hash.bg, 

2014].  

 

Фигура 4. Блокчейн – верига от свързани блокове 

 

 

Протоколът определя изисквания за вида на хеша в хедъра на всеки блок. Неговият хеш 

трябва да бъде по-малък от предварително зададено число. Казано по друг начин, 

въпросният хеш трябва да започва с определен брой нули. Примерно един валиден хеш може 

да изглежда така: 

000000000000003e906ff1f7252333f7aeb619c89d220985a70ac0e015248e0 

Всеки блок, чийто хеш в хедъра не започва с указания брой нули, ще бъде отхвърлен от 

мрежата. Броят на нулите се променя динамично от протокола на определено време в опит 

да се регулира средното време за откриване на блок. От тука идва и терминът „трудност 

на мрежата“ - колкото повече нули се изискват, толкова по-висока е трудността за копаене. 

 

Консенсусен алгоритъм 

По-рано беше разгледана централизацията и децентрализацията като концепция. В тази 

точка това се разглежда на техническо ниво. Ключовата дума, която се използва е консенсус, 

по-точно разпределен консенсус. Точно това трябва да бъде постигнато (разпределен 

консенсус), за да се създаде разпределена система, базирана на блокчейн. 

Консенсусът е процес, който позволява набор от разпределени процеси [Correia., М., 2011] 

да постигнат съгласие за стойност или действие. В блокчейна консенсусът се използва с цел 

да се попречи на нечестни участници да запишат потенциално невалидна информация в 

базата данни. Консенсусният механизъм, използван за всеки блокчейн, зависи от редица 

предположения, включително доверието между страните. Например, моделът на консенсус 

при биткойн е децентрализиран и без доверие. В резултат на това всеки възел проверява 

независимо всяка транзакция и новите блокове. 
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Техническото определение на разпределения консенсус може да се разясни като се разгледа 

мрежа с фиксиран брой възли. Всеки от тези възли генерира някаква стойност (решение). И 

тук идва действието на протокола за консенсус. Двете изисквания за този протокол са, че 

той трябва да спре търсенето на консенсус, когато всички изправни възли вземат общо 

решение относно договорена стойност. Второто изискване е, че стойността, с която те са 

съгласни, не може да бъде произволна стойност. Тя трябва да е точно стойността, която е 

предложена от поне един от изправните възли.  

 

Мрежови възли 

Мрежовите възли служат като потребители и като работници (защитници) в блокчейна. 

Потребителите генерират нови записи (транзакции), които трябва да бъдат включени в 

блокчейна. Вторият тип възли защитават блокчейна чрез участие в консенсусен механизъм. 

Типовете възли във всяка блокчейн мрежа варират в зависимост от тяхната цел. 

Пълните (Full) възли изграждат гръбнака на блокчейн мрежата. Тяхната основна функция е 

да създадат и поддържат пълно и актуално копие на блокчейна (базата данни). Друга важна 

функция, изпълнявана от тези възли, е генерирането (копаене) на нови блокове, които след 

това се изпращат към другите пълни възли. Те проверяват новите транзакции или блокове, 

получени от други възли, като гарантират, че са в съответствие с консенсусните правила. 

Накрая, както и всички други възли, пълните възлите могат да генерират и предават нови 

записи за включване в блокчейна. 

Следващият тип категория е частичен възел (Partial). Поради различни ограничения, 

частичните възли нямат възможност да поддържат пълно копие на базата данни на 

блокчейна. Вместо това, частичният възел запазва съкратена версия на блокчейна, 

съдържаща само заглавията (хедърите) на всеки блок. Това позволява на частичния възел да 

провери не само последователността на блокчейн, но и всеки нов блок. 

Трети тип възел е олекотен (Simple) възел. Тези възли само генерират и предават нови 

записи. Те са проектирани да бъдат евтини с ограничен капацитет. Въпреки това 

присъствието им в мрежата все още може да играе ценна роля в механизма за консенсус. 

 

III. Приложение на блокчейн технологията за криптовалути 

Блокчейнът e предложен за първи път през 2008 г. от Сатощи Накамото (псевдоним) във 

връзка с криптовалутата Биткойн (Bitcoin). Първоначално визията на Накамото е да 

реализира онлайн плащания без да минават през финансова институция [Walters, R., 2017]. 

Трябва ясно да се подчертае, че понятията биткойн и блокчейн не са равнозначни. 

Блокчейнът е технология, която предлага много възможности за използване в различни 

дейности. Биткойнът е приложение на тази технология. 

 

Биткойн 

Биткойн (Bitcoin) е цифрова, децентрализирана, без външни гаранти, без посредници, 

фиатна (т.е. не е осигурена със злато) валута. Всички тези определения, поотделно, са 
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много важни в описанието на тази платежна система [ИНТУИТ-I, 2018]. Основните 

характеристики  на биткойна се основават на концепцията за блокчейн: 

o цифрова валута - биткойн няма физическа форма, тази валута е напълно цифрова. 

o децентрализирана валута - горният пример с общата книга със записи се 

трансформира в отделни преносими книги с копия от записите - децентрализирана 

система за бази данни. 

o система без посредници - в центъра на тази система няма никой, който да контролира 

одобрението на дадена транзакция. Всеки в групата участва в този процес на 

одобрение и е необходим минимален консенсус от  повече от 50% за одобряване на 

транзакцията. 

o системата на биткойн не създава напрежение сред участниците поради недоверие 

един към друг и е напълно анонимна За да участват в системата, членовете на групата 

не трябва да са приятели и да се доверяват взаимно - трябва само да се доверят на 

системата. 

o фиатна валута - тя не е подкрепена от осезаеми ресурси, а само нематериално - 

доверие. Биткойн има стойност само защото членовете на групата вярват, че има 

стойност. Те вярват, че всички членове на групата, обединени от мрежата, ще 

приемат стойността на валутата и ще я използват като легитимно средство за 

плащане, подобно на всяка друга валута. Нематериалният ресурс, приет за всяка 

валута, е доверие към държавата, която го издава. 

o високо ниво на сигурност - за целта се използват сложни криптографски методи - 

криптографски хеш функции. 

o не е обект на инфлация - има ограничение от 21 милиона биткойни, които някога 

могат да бъдат добити (изкопани). 

Блокчейн икономиката е сценарий и потенциална бъдеща среда, в която криптовалутата 

замества сегашните парични системи, потенциално на глобална основа. Въпреки, че 

блокчейнът най-често се свързва с криптовалутата на биткойн, технологията всъщност е 

разпределен регистър, който следи транзакционните данни по сигурен, проверим и 

постоянен начин. 

 

Икономически аспект на Биткойн 

Тази точка разглежда икономическия аспект на биткойна и различните фактори, които 

определят стойността на тази криптовалута: предлагането, търсенето и нежеланите ефекти, 

които влияят върху нейната стойност. Биткойнът се счита за клас активи. Подобно на всяка 

свободно конвертируема валута стойността му се определя от пазарното търсене и 

предлагане. За биткойн съществуват два основни източника на търсене. Първият източник 

на търсене е транзакционен. В някои страни биткойнът е приет като законно платежно 

средство. Хората в тези страни го използват за ежедневните си покупки. Вторият източник 

на търсене е спекулативен. Играчите на борсата използват дефлационния характер на 

биткойна да печелят пари от него. 
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Има някои социално-икономически фактори, които оказват влияние върху стойността на 

биткойна. Първият фактор е интересът към биткойна. В допълнение към специалистите, 

които първоначално бяха привлечени от системата на биткойн като решение на технически, 

икономически и политически проблеми, интересът към тази система сред широката 

общественост е подхранван от финансовите кризи. 

Вторият фактор са банковите блокади. Първият случай на такава блокада е в края на 2010 

г. Тогава Visa, MasterCard, Western Union и PayPal спря да превежда благотворителни вноски 

по сметка на WikiLeaks. По искане на Сатоши Накамото, Джулиан Асандж се въздържа от 

приемане на депозити в биткойни до средата на 2011 г. Независимо от обстоятелствата, това 

събитие хвърля светлина върху биткойна, стойността му като единствената електронна 

валута, която не може да бъде контролирана [ИНТУИТ-I, 2018]. 

Третият фактор е кризата на фиатните валути. Пример за това е Гърция, където през 2015 

г. се въведе строг контрол върху движението на капитала. Гражданите на Гърция имаха 

право да теглят от сметките си не повече от 60 евро на ден. Биткойн отново показа своята 

стойност като валута, която не подлежи на централизиран контрол.  

Сега за биткойна се говори като за клас активи. През последните години фондовите 

спекуланти използват биткойна за инвестиции. Въпреки това, биткойн остава нестабилен и 

зависи от настроенията на пазара. Проблемът е, че тъй като всички 21 милиона биткойна все 

още не са освободени (изкопани), тази валута понастоящем е по-скоро под влиянието на 

спекулативното търсене, отколкото на транзакционното. 

 

IV. Приложение на блокчейн технологията в различни области 

Тази точка е посветена на приложението на блокчейн технологията и перспективите за 

нейното развитие в световен мащаб. Какъв ефект може да има тази технология върху 

ежедневието и как може да промени консервативните финансови системи? Например в 

здравеопазването чувствителни данни от всички заинтересовани страни - от пациенти до 

медицински компании. Данните може да бъдат споделени с най-високите нива на 

криптиране и защита, за да се подобри значително ефективността и качеството на услугата. 

Или във финансите, фирми и клиенти могат да приемат като алтернатива на традиционните 

пари обща цифрова валута, намалявайки разходите за трансфери. 

Един възможен сценарий за използване на блокчейн е предложен от IBM о се отнася до 

модел за лизинг на автомобили. Целият процес изисква много бюрокрация, писане на 

хартия, защото е важно да се разбере откъде е получена колата, къде е застрахована, 

регистрирана и т.н. Всички участници в процеса трябва да са убедени, че автомобилът, 

който ще се използва за търговски цели, е регистриран, не е извън закона, застрахован, и че 

не е имал щети. Въпреки това текущият работен процес е много сложен, създават се много 

документи и освен това са доста трудни за разбиране. В резултат на това хората взимащи 

колата, не проучват задълбочено документите и по този начин се излагат на всякакви 

рискове. Решение на този проблем може да се търси в използване на блокчейн. Цялата 

последователност от действия може да бъде реализирана чрез блокчейн. Всяка транзакция, 

всеки отделен запис, се съхранява в обща база данни и всеки участник (от регулаторните 

органи до потребителя) ще има локално копие на тази база данни. По този начин всеки запис 

ще бъде проверен от всички участници. 



109 

Блокчейн технологията има полезни приложения в областта на отбраната. Известни са 

няколко конкретни случая на употреба, касаещи киберзащитата, радарната информация и 

комуникациите [Barnas, N., 2016, Reisman, R., 2019]. Технологията блокчейн може да 

осигури устойчиви и надеждни комуникации в агресивна информационна среда. В един 

военен конфликт противниците ще се опитат да осъществят нерегламентиран достъп до 

данните и да ги манипулират. Противодействието на тази заплаха ще изисква способност за 

сигурно генериране, защита и споделяне на данни, които са непроницаеми за тези 

противникови действия. Блокчейн мрежите са способни да предоставят тези възможности. 

Друго възможно приложение е в областта на здравеопазването. Когато данните се 

съхраняват в система, базирана на блокчейн, заинтересованите страни получат контролиран 

достъп до актуална здравна информация. В здравната индустрия, където 

конфиденциалността и сигурността на данните са от първостепенно значение, обхватът на 

приложенията включва резултати от клинични изпитвания, лична здравна информация, 

документи и данни за инфекциозни болести, здравни застраховки, фармацевтични 

продукти, проследяване на ваксинации и много други [Heutger, М., Kückelhaus, М., 2018].  

Енергетиката е една от най-подходящите области за приложение на блокчейн 

технологията. Aвстралийскa startup фирма създаде местен пазар за продажба на излишък от 

възобновяема енергия чрез криптовалути. Блокчейнът позволява продажбата на излишък на 

генерирана енергия при жилищни и търговски обекти, свързани със съществуващите 

електроразпределителни мрежи. Това дава възможност на собствениците на активи за 

възобновяема енергия да решат на кой да продадат излишната си енергия и на каква цена. 

По този начин всяка единица електроенергия може да бъде проследявана от точката на 

генериране до точка на потребление [Heutger, М., Kückelhaus, М., 2018]. 

Автомобилната индустрия също е подходяща област на приложение на блокчейн 

технологията. Рено експериментира със създаването на система за съхранение на 

информация за автомобилите си, базирана на блокчейн. През юли 2017 г. компанията пусна 

на пазара прототип, създаден в сътрудничество с Microsoft и VISEO, който използва 

блокчейн за регистриране на всички събитията по поддръжката на новото превозно 

средство. Тези данни са напълно проследими и видими за оторизираните страни като 

собственика и производителя на превозното средство. 

Заключение 

Блокчейнът е една от най-бързо развиващите се технологии. Страните, които са лоялни към 

технологията, са отворени за дигитални иновации и търсят начини да я прилагат в 

съществуващите системи. Това са главно държави с развити икономики като Канада, 

Съединените Щати, Швеция, Англия, Южна Корея и Австралия. Факторите, които са от 

ключово значение за ръста на блокчейна във всяка икономика, са широкото използване на 

мобилните и банковите технологии, навлизането на интернет, високото ниво на 

образование и осведоменост, правната среда, както и високия процент на стартиращи 

фирми и развит предприемачески дух.  
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ИНОВАТИВНИ ПЕРСПЕКТИВИ В АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

КУЛТУРНИ МАРШРУТИ 

Доц. д-р Румен Драганов, Университет по библиотекознание и информационни технологии 

Резюме: Изследването се фокусира върху Eвропейските културни маршрути като 

иновативен инструмент, който прилага на практика основните принципи на Съвета на 

Европа: човешки права, културна демокрация, културно многообразие и идентичност, 

диалог, взаимен обмен и обогатяване през границите и вековете. Изследването описва 

основните характеристики на културните маршрути, като взема предвид и проучва 

основните фактори, които влияят върху развитието на такива маршрути. Целта на тази 

статия е да задълбочи разбирането за връзките между културата и туризма и да илюстрира 

по какъв начин културата стимулира развитието на туризма. Проучването изследва опита на 

Европейските културни маршрути и дава идея за създаване на нови продукти - „Пътя на 

Св.Св. Кирил и Методий” и „Пътя на Св. Софроний Врачански”.  

 

INNOVATIVE PERSPECTIVES IN THE ADMINISTRATION OF SMART RESORTS 

Assoc.prof. Rumen Draganov PhD, M Eng. 

Abstract: The report focuses on the digital transformation in tourism and its link to the creation of 

smart resorts providing better accessibility, sustainability, receptiveness of cultural heritage, 

creativity, the implementation of a circular economy based on locally produced agricultural 

products and local brands, recycling of waste and generation of electricity, implementation of 

energy saving materials, better care of ecosystems and their services, digitization, and the use of 

the blockchain and cryptocurrencies. 

Keywords: Smart resorts, Circular economy, Digital transformation, Blockchain, 

Cryptocurrencies;  

JEL Classification: Z32 

 

Въведение 

Дигиталната трансформация в туризма налага нови концептуални решения за създаване на 

т.н. интелигентни курорти, което в известна степен ни тласка към разглеждането на 

възможностите за търсене на иновативни решения за администриране на туристическите 

дестинации и в частност националните туристически курорти. Все повече проучвания 

концептуализират дигиталната трансформация в туризма и поставят ударението върху 

интелигентността, информационно-комуникационните технологии (ИКТ), лидерството, 

иновациите и социалния капитал, подкрепяни от човешкия капитал, които се явяват 

основните компоненти на интелигентността. Въпреки че ИКТ са важен фактор за 

интелигентните туристически дестинации, само по себе си те не са достатъчни, за да се 

въведе интелигентност на територията на туристическата дестинации. Комбинацията от 

различни компоненти на интелигентността в структурата на логиката на доминиращата 

услуга (S-D логиката) на екосистемата притежава потенциал за устойчиво конкурентно 

предимство и повишаване на качеството на живот както на жителите, така и на туристите в 
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интелигентните туристически дестинации и туристически курорти (Boes : 2016). 

Европейската комисия стартира своя проект за интелигентен туризъм през 2018 г., за да 

признае изключителни постижения на туристическите дестинации в областта на 

интелектуалния, иновационен, устойчив и приобщаващ туризъм в европейските градове. 

Това беше направено по инициатива на Европейския парламент. Идеята за интелигентните 

дестинации не е нова. Ускореното развитие на технологиите, глобализацията и 

загрижеността за устойчивото развитие през последните години допринесоха за появата на 

много от тези интелигентни градове по света (например Сингапур, Барселона, Осло, 

Лондон). Както виждаме, това са предимно посещавани туристически дестинации - полиси, 

които са използвали различни решения и технологии, за да станат по-умни. Инициативата 

има за цел да насърчи предлагането на интелектуален туризъм и да демонстрира 

иновативни, приобщаващи и устойчиви методи за развитие на интелигентни курорти (smart 

resorts) по българското Черноморие. 

 

Основни дефиниции 

Иновативните решения по българското Черноморие свързани с интелигентните курорти 

започват още със тяхното създаване в края на 50-те години на 20-ти век. Системата всичко 

включено в цената (ол инклузив), която се прилага за първи път от Серж Тригано в „Клуб 

Медитеране” в Алжир през 1952 г., е, може би първия пример за интелигентен курорт. 

Тогава туристите са получавали гердан с перли, който днес можем да превърнем в дигитални 

токени, и са се разплащали късайки от гердана перли в зависибост от необходимия брой в 

местата за хранене и развлечения. У нас системата ол инклузив се нарича „пълен пансион” 

и включва закуска, обед и вечеря, в определен ресторант. Напитките са били включени в 

цената или са се заплащали отделно. Поради настъпили оплаквания от туристи по 

отношение на храненето в един и същи ресторант към съответния хотел, през 1975 година 

се въвеждат „талони за храна” и туристите са получавали набор от талони с различна 

номинална стойност, които са важали за всички ресторанти на тогавашния единствен бранд 

„Балкантурист”. Практически това са първите туристически токени в българските 

интелигентни курорти. Криптовалутите (на английски: cryptocurrency) са средство за 

размяна, основано на блокчейн система за криптография за отчетност на транзакциите и 

осъществяването на контрол върху създаването на нови единици (Greenberg : 

2011). Криптовалутите са подвид на алтернативни валути, или по-конкретно на цифрова 

валута. Първата децентрализирана криптовалута стана Биткойн през 2009 г. (Tasca : 2015). 

Съществуващите законови механизми създадени със Закона за туризма (2013) за създаване 

на Организации за управление на туристическите райони позволяват създаването на мрежа 

от туристически курорти за интелигентен туризъм (smart tourism) по българското 

Черноморие на основата на цифровата трансформация в туризма и неговата връзка с 

осигуряване по-добра достъпност, устойчивост, експониране на културното наследство 

(Добрева :2015), развитие на творческите индустрии, прилагане на кръгова икономика 

основана на производството на качествени местни селскостопански продукти и налагане на 

местни марки, рециклиране на отпадъци и генериране на електроенергия, внедряване на 

енергоспестяващи материали, по-добра грижа за екосистемите и получаваните от тях ползи, 

дигитализация и използване на блокчейн, на базата на локални криптовалути. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-18080/knigi-ot-vania-dobreva.html
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Темата за създаване на законови механизми за устойчиво използване на екосистемите чрез 

мрежа от интелигентни курорти разглежда един напълно нов подход към бизнеса 

(Denchev:2016). Създаването на интелигентни курорти (ИК), освен функцията на 

организации за управление на туристическите райони придобиват и нови отговорности 

свързани със създаването на стратегическа рамка за устойчиво използване на екосистемите 

и предоставяните от тях услуги. Чрез своята мултифункционална и високотехнологична 

среда паркове гарантират удобство, мобилност и комфорт за задоволяване нуждите на 

обществото, осигуряване устойчив пазар на основните продукти и храни – местно 

производство и задоволяване на духовните потребности на посетителите на туристическите 

атракции и туристите.  

Интелигентните туристически курорти обикновено имат общи културни и природни 

характеристики, често носят името и/или съвпадат териториално с географска област или 

административна единица (провинция, област) или имат наименования, създадени 

специално за туристически цели. Във функционално отношение ИК имат различна роля в 

туристическия сектор, като най-важна е тяхната роля по отношение на дигиталната 

трансформация. 

В този смисъл създаването на интелигентните туристически курорти, които работят с 

десетки хиляди потребители и доставчици могат да използват публична или частна версия 

на блокчейн технологията (като IBM Blockchain Platform), може да въведат интелигентинте 

договори за проследимост и прозрачност в снабдителната си верига и да рационализират 

логистиката на доставките: от договаряне, управление на доставките до сделки с доставчици 

и потребители. Блокчейн веригата може да захранва интелигентни договори между 

многобройни юридически лица на територията на интелигентната дестинация, от 

споразумения за франчайзополучатели и договори за предпочитани доставчици, до 

корпоративни групи и управлявани договори за бизнес пътувания и др. В бъдеще 

блокчейнът би могъл да предостави на потребителите на пътуването универсални цифрови 

идентификатори, които могат да се използват за онлайн и гласови резервации, членство в 

програми за лоялност и в крайна сметка да улеснят по-лесното и по-сигурно онлайн 

транзакции. Изкуственият интелект в бъдеще ще има по-непосредствено въздействие върху 

програмите свързани с интелигентните курорти както в информационната част и незабавния 

превод от и на различни езици, така и в системите за сигурност и допуск (Stoyanova: 2017). 

Интелигентните курорти изграждат цялостен подход при проектирането на секторни 

политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги и 

туристическия маркетинг. Такъв подход отчита приноса на всички лица, ангажирани с 

формирането и ползването на екосистемните услуги свързани с туристическия продукт и 

съобразени с актуалните тенденции на туристическия пазар, включително и с поведението 

на конкурентните дестинации (Спасова: 2014). 

На фигура 1 са показани интелигентните комплекси (smart resorts) развити на базата на 

прилагане на блокчейн системите и използване на локална дигитална валута (токени) ще 

доведат до сигурност при договарянето и повишаване на конкурентоспособността. 

Използването на регионалните земеделски продукти чрез изграждане на интелигентни 

курорти като модел на сътрудничество базиран на блокчейн технологията ще подобри 

сигурността на доставките между земеделски производители, микро и МСП, туристически 

бизнес и местната власт за подпомагане на развитието на местната икономика.  
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Фигура 1. Карта на интелигентни курорти (smart resorts) по българското Черноморие 

съгласно стратегията за тяхното създаване (2020-2022). 

 

Източник: Проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на 

екосистемните услуги в България (SPECIES)“. 

 

Това е сързано със следните дейности: (i) Идентифициране на местните производители на 

селскостопанска продукция от региона на парка и на продуктите, които да се предлагат в 

туристическите обекти; (ii) Идентифициране на проблемите, които ограничават 

предлагането на тези продукти в туристическите обекти; (iii) Насърчаване на 

сътрудничеството между земеделските производители, туристическия бранш и местната 

власт за повишаване на конкурентоспособността на предлагания продукт чрез осигуряване 

на повишен достъп на местната продукция до туристическите обекти   и провеждане на 

срещи за изготвяне на общи принципи, цели и дейности на бъдещия smart resort; (iv) 

Подписване на харта на туристическия smart resort за учредяването му; (v) Изготвяне на 

комуникационна стратегия за работа със земеделските производители; (vi) Работни срещи, 

организирани от общините и посещения на място в населените места, центрове за 

земеделска продукция за привличане на производителите да се включат в smart resort; (vii) 

Изграждане на местни пазари със земеделски стоки с произход от региона; (viii) Дейности 

по професионалното обучение на местните фермери; (ix) Обмяна на опит със smart resorts 

от други страни (Драганов :2016). 

 

Методология 
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Задачата на изследването е да се определи  потенциалната роля на внедряването на 

иновативни технологии за създаване на интелигентни курорти върху цифровата 

трансформация в туризма, осигуряващи по-добра достъпност, устойчивост, възприемчивост 

на културното наследство, творчество, прилагане на кръгова икономика, основана на местни 

селскостопански продукти и местни марки, рециклиране на отпадъци и генериране на 

електроенергия, внедряване на енергоспестяващи материали, по-добра грижа за 

екосистемите и техните услуги, дигитализация и използване на блокчейн и криптовалути.  

Беше направено проучване на територията на туристическите курорти Албена и Св.Св. 

Константин и Елена, за да се проучи какво е разбирането по отношение на иновациите 

свързани с дигиталната трансформация и използването на криптовалути, както и по зялата 

палитра от възможни иновативни решения. Това изследване използва дескриптивно-

оценъчен метод за събиране на данни, като са приложени и двата възможни подхода - метод 

на допитването и метод на наблюдението. При допитването източник на данни са 

управители и висш управленски персонал в туристическите курорти Албена и Св.Св. 

Константин и Елена, като се разчита на е самосъзнанието на изследваните лица. Събирането 

на данни при този клас става въз основа на задаване на въпроси и получаване на отговори 

на тези въпроси вследствие на което е изработен SWОT анализ за силните и слаби страни 

при използване на блокчейн и криптовалута за разплащане е трите варианта публична, 

частна и смесена система. При прилагането на втория метод, този на наблюдението, като 

източник на данни е изследвано поведението на изследваните в случаите на прилагане на 

дебитни гривни за пакетни услуги преди и след тяхното въвеждане в обекта. В този случай 

при вземане на нужните ни данни, не се задават въпроси а само се наблюдава реакцията към 

иновацията на изследваните лица. При прилагането на дескриптивно-оценъчен метод за 

събиране на данни представителите на двата вида методи са конкурентни един на друг. В 

изследания случай не се наблюдава конфликт при извършване на изследването. Тъй като 

феноменът на блокчейн и криптовалути не е количествено измерим са използвани отворени 

въпроси, наблюдения и интервюта, изследването е насочено към това да се оцени или 

измери резултатите по отношение на някои известни или хипотетични стандарти и да се 

намерят отговори за въвеждането на блокчейн и криптовалути и тяхното въздействие върху 

политиките на туристическите курорти Албена и Св.Св. Константин и Елена. Събраните 

данни бяха транскрибирани и анализирани. 

Резултатът при прилагането на всеки от двата класа дескриптивни методи за събиране на 

данни са с два въпросника – първият с интервюта (устни допитвания) и вторият с анкети 

(писмени допитвания) на базата на които е направен SWОT анализ. Събирането на данните 

при устните допитвания се осъществяваше чрез задаване на въпроси от страна на интервюер 

и вписване във въпросника на получените от респондента отговори от същия този 

интервюер. В случая с анкетите на SWОT анализа самият респондент чете въпросите и 

собственоръчно попълва отговорите във въпросника. Технологията блокчейн, като всяка 

нововъзникваща технология, се счита за ново средство за справяне с желанията на хората, 

потребностите от технологии и организация. Както е показват резултатите на SWОT 

анализа, изследванията на прилагането на блокчейн при туристическите курорти Албена и 

Св.Св. Константин и Елена се разглеждат в среда на гарантиране на доверието, споделянето 

и неприкосновеността на личния живот като част от спазване на основните закони на 

човешкото общество. 

Резултатът от събирането на данни при метода на допитванетостава въз основа на задаване 

на въпроси и получаване на отговори на тези въпроси вследствие на което е изработен 
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SWОT анализ за силните и слаби страни при използване на блокчейн и криптовалута за 

разплащане е трите варианта  публична, частна и смесена система показва, че в частта 

предизвикателства: (i) Технологията блокчейн предлага интелигентен договор, което 

намалява риска; (ii) Спомага за увеличаване на производителността; (iii) Удобство при 

решаване на сложни проблеми; (iv) Интелигентните договори позволяват бърза справка за 

истинското състояние на споделените данни; (v) Блокчейн системата подпомага създаване 

на нови видове цифрови платформи; 

Като слаби страни в SWОT анализа се посочват следните отговори: (i) Няма задълбочено 

разбиране за това какво е блокчейн и криптовалути и потенциалното им въздействие върху 

хотелските политики; (ii) Необходимо са подробни обяснения за ползите, 

децентрализирания консенсус, криптографията, интелигентните договори и много други 

важни понятия. (iii) За да постигне истинска синергия, блокчейн трябва да адаптира всички 

съществуващи наследени към момента системи, а не само да се свърже с тях; (iv) 

Прилагането на нова система изисква определени допълнителни инвестиции; 

Като възможности в SWОT анализа се посочват следните отговори: (i) Блокчейн е нова 

технология за туризъм и ще се развива; (ii) Необходимост да се улесни обменът на добри 

практики между дестинациите, да се намери синергия и възможности за бъдещо развитие; 

(iii) Отговаря на световните тенденции в развитието на туризма; (iv) Подобряване на 

икономическото състояние на земеделските стопанства в дълбочина и разработване и 

придържане към добре дефиниран план; (v) Прилагане на интелигентни договори, които 

разрешават и „нотариално” заверяват всяка сделка; 

Като възможни заплахи в SWОT анализа се посочват следните отговори: (i) Мениджърите 

трябва да получат по-широка перспектива за иновациите; (ii) Съществуват тревоги при 

прилагане нови децентрализирани организационни структури, мрежи и приложения; (iii) 

Всеки мениджър въвеждащ иновативна блокчейн система трябва да се справи със 

сложността на технологията; (iv) Реинженеринг на съществуващите системи; (v) 

Внедряване на ултрамодерни, следващи поколения приложения и реализации на блокчейн; 

Резултатите показват недвусмислено, че прилагането на система за дигитализирано 

ползване на пакетните услуги („Аква хаус” на курорта Св.Св. Константин и Елена), при 

която клиентите получават електронна гривна да допуск на територията на центъра, която 

служи за преминаване през различните точки на достъп в зависимост от закупеният пакет 

услуги, включително за хранене и развлечения, които са предварително е заплатен 

съответния пакет, се възприема от наблюдаваните с нескрито удоволствие. Прилагането на 

тази система е съвместимо с блокчейна и разплащането може да става с криптовалути. 

Самонаблюдението стига до същия резултат, като опцията за покупка на услуги извън 

пакета се възприема положително. 

 

Изводи и заключение  

Концепцията за администриране на интелигентни курорти се проектира във възможността 

за формиране на консултативни и експертни звена, които трябва да подпомагат 

определянето и провеждането на съответните политики. Публичността и 

представителността ще създадат гаранция за по-голяма законност, ефективност и 

отговорност на управлението, както и за опазване на околната среда. Правата, които се 

предоставят на територията на интелигентните курорти чрез широкото въвличане на 
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заинтересовани производители и участнци в управлението на екосистемни услуги на 

територията на курорта чрез тяхното сдружаване и приемане на обща харта, изискват 

наличието на прозрачни критерии, условия и ред, при които тези права се получават и 

упражняват, осигурени с въвеждането на ясни правила за устойчиво използване на 

екосистемите. 

Създаването на система от интелигентни туристически курорти ще отговори на световните 

тенденции в развитието на туризма, които налагат да възприемем координиран подход на 

национално равнище за управление и използване на местните ресурси – местни и млечни 

продукти, плодове и зеленчуци от местно производство.  

Създаването на интелигентни курорти може да доведе до подобряване на икономическото 

състояние на земеделските стопанства в дълбочина, както чрез и въвеждане и прилагане на 

земеделски практики за биологично производство, така и чрез създаване на бизнес контакти 

с туристическия сектор за директна реализация на своята продукция, използване на 

екологичната марка на парка и създаване на тържища. Паркът ще допринесе за опазване на 

околната среда и повищаване конкурентоспособността на предлагания туристически 

продукт. Очаква се интелигентните курорти, да създават нова среда в условията на 

дигиталната трансформация за професионално обучение и квалификация, и  за придобиване 

на нови умения извън земеделските и туристическите дейности. 

 Създаването на интелигентни туристически комплекси по българското Черноморие е 

свързано с необходимостта да се улесни обменът на добри практики между тях, да се намери 

синергия и възможности за бъдещо развитие, да дадат възможност на МСП от различни 

области да се свържат със интелигентни договори (smart contracts) на базата на блокчейн и 

зползване на обща местна дигитална валута, да генерират дългосрочно сътрудничество 

между доставчици и потребители на решения и да ускори разработването и внедряването на 

интелигентни решения в туриатическите комплекси в региона на българското Черноморие. 

В заключение можем да потвърдим че използването на блокчейн системите и въвеждането 

на криптовалути (публични и частни) в системата на туристическите курорти Албена и 

Св.Св. Константин и Елена, все повече отговаря на необходимостта от увеличаване на 

тяхната производителност. Въвеждането на блокчейн системите в туристическите курорти 

Албена и Св.Св. Константин и Елена може да стане и чрез използване възможностите на 

Европейските фондове за развитие.  
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ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС 

Доц. д-р Елена Александрова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Съвременният туристически пазар се харктеризира с изключителна динамика. 

Новите технологии и модерните комуникации в съчетание с непрекъснато нарастващте 

изисквания на туристите представляват сериозно предизвикателство към бизнеса, налагащо 

неговото трансформиране и модернизиране. Имплементирането на иновациите и 

инструментариума на дигиталния маркетинг се превръща в задължително условие за 

диференциране и ясно профилиране на туристическите предприятия. Споделянето и 

публикуването на съдържание обвързва туристите и повишава лоялността им. Индустрията 

на свободното време все повече се ориентира към новите медии и изкуствения интелект 

(ИИ) с цел завоюването на конкурентоспособна пазарна позиция. 

Ключови думи: иновации, дигитализация, изкуствен интелект, трансформация, нови 

медии 

 

INNOVATIONS AND TRANSFORMATION IN TOURISM BUSINESS 

Assoc. Prof. Dr. Elena Alexandrova 

Abstract: The modern tourism market is characterized by exceptional dynamics. New technologies 

and modern communications combined with the ever-increasing demands of tourists represent a 

serious challenge for the business, requiring it to be transformed and modernized. The 

implementation of innovations and digital marketing’s tools is becoming a mandatory condition 

for differentiation and exact profiling of tourism enterprises. Sharing and publishing content binds 

tourists and builds up their loyalty. The leisure industry is increasingly geared towards new media 

and artificial intelligence (AI) in order to gain a competitive market position. 

Keywords: innovation, digitalization, artificial intelligence , transformation, modern media 

 

Туристическата индустрия е изправена пред предизвикателствата на съвременния пазар. 

Дигитализацията, интензивната конкуренция, бързо променящите се потребности и 

нарастващото търсене на изживявания налагат нови правила в бизнесa. За да останат 

конкурентоспособни, предприятията в сферата на туризма са принудени да инвестират все 

повече в качество и иновации. Те трябва да трансформират своето предлагане, отчитайки 

новите технологии, променените изисквания и поведение на туристите. Ефективността на 

инвестициите и правилното позициониране на пазара зависят в голяма степен от 

имплементирането на модерни управленски подходи и маркетингови инструменти особено 

в сферата на хотелиерството, където взаимозаменяемостта на предлаганите услуги 

непрекъснато се увеличава, а водещи при вземането на решение за резервация през 

последните години е не категоризацията на средствата за подслон, а рейтингът и отзивите 

на гостите.  

 

 Обкръжаваща среда 2.0 

Посочените фактори и влияния ясно определят необходимостта от иновативни стратегии, 

дигитален маркетинг и цялостна трансформация на предлагането. Тясната специализация и 
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ориентацията към желанията на целевата група се очертават като задължително условие за 

осигуряването на конкурентоспособна позиция. Разбира се важен аспект е също 

квалифицираният и мотивиран персонал, тъй като въпреки всички нововъведения 

обслужването продължава да е основен компонент в цялостната оценка на туристическия 

продукт. Мениджмънтът и квалификацията на кадрите естествено са свързани с разходи. 

Смятаме обаче, че инвестицията в обучение и продължаващо образование не бива да се 

разглежда като разход, който следва да бъде минимизиран, а като съществен елемент в 

обвързването на служителите с предприятието и изграждането на корпоративна 

идентичност. Осигуряването на перспективи и възможности за кариерно развитие е в 

основата на създаването на екип, корпоративна култура и линия на поведение. Тези 

предпоставки позволяват повишаване на качеството и разширяване асортимента на 

предоставяните услуги. Осигуряването на качествено и цялостно обслужване предполага и 

наличието на различни партньорства. В този контекст като феномен в туризма се обособява 

тясното сътрудничество с основните конкуренти. Парадоксално е, че така се засилва 

лоялността на потребителите. 

Следователно в резултат на промените в обкръжаващата среда, нарастващата наситеност на 

пазара, интензивната конкуренция и информационното претоварване ясно се обособява 

нуждата от ориентация на туристическите предприятия към дигиталните технологии и 

изкуствения интелект. Необходима е цялостна концепция, която да осигури качеството на 

предлаганите услуги. Чрез оптимизиране на търсещите машини и използването на 

социалните мрежи може да се постигне значителен успех с относително минимални 

инвестиции. Модерните туристически предприятия следва да поддържат тясна връзка с 

туристите и потенциалните гости, да изграждат трайни взаимоотношения и лоялност към 

марката. Те трябва да са иновативни, да имплементират новите технологии в дейността си 

и да допринасят за устойчивото развитие на туризма съгласно директивите на Европейския 

съюз и основната стратегия за развитие (Европейска стратегия за растеж и развитие – Европа 

2020): 

o интелигентен растеж – икономическо развитие на база познание и иновации; 

o устойчив растеж - икономическо развитие на база повишаване ефективността на 

използване на ресурсите, повишаване на конкурентоспособността и намаляване на 

вредните емисии; 

o интегриран растеж - икономическо развитие на база насърчаване на заетостта, както 

и на засилване на социалната и регионална интеграция. 

Може да обобщим, че за да се гарантира пазарният просперитет и да се разработи ефективна 

концепция е важно да се отчитат тенденциите в развитието на туризма. Само така ще могат  

да бъдат изведени важните потенциални възможности и перспективи.  

 

 Иновации и дигитализация на туристическия бизнес 

Съвременните туристи, както вече споменахме, се характеризират с бързо променящи се 

потребности, намиращи отражение в непрекъснато нарастващите им изисквания. Това 

неизбежно изправя производителите на услуги пред необходимостта от използване на 

технологичните иновации с цел повишаване качеството на предоставяните услуги, тяхното 

персонализиране и разширяване на асортимента. В този контекст нараства значението на 

индивидуализирането на продуктите, специално създадените ваканционни преживявания, 
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автентичните емоции и обвързването с природните и културни атракции на дестинацията. 

Вземането на решение за пътуване, изборът на транспорт и средства за подслон все по-често 

се осъществяват онлайн. Следователно уебсайтовете и мобилните приложения са 

задължителни за туристическите предприятия. Интернет-пространството служи не само за 

предоставянето на информация, но и за публикуването на мнения, препоръки и разбира се 

за резервации. Всичко това налага извода, че съвременното пътуване започва в мрежата или 

може да го определим като ваканция 2.0. 

Дигитализацията на туристическата индустрия улеснява и ускорява резервациите, 

предоставя възможност за споделяне на мнения и опит, превръща пътуването в изживяване. 

Блоговете, влоговете и социалните медии осигуряват обратна връзка и диалог с туристите. 

Новите възможности за комуникация с целевите групи повишават ефективността на 

маркетинговите инструменти и оптимизират разходите за единица контакт. От друга страна 

се явяват предизвикателство пред бизнеса, тъй като налагат постоянна активност в 

различните комуникационни канали, висока ангажираност, коректност и професионална 

реакция. Интернет-комуникациите са персонализирани и съобразени с потребителските 

профили. Банерите и рекламните брошури отчитат спецификите на целевите групи. Онлайн-

рекламата прераства в маркетинг на позволението. Връзките с обществеността са широко 

застъпени в социалните медии и вирусния маркетинг. Може да обобщим, че успешното 

позициониране на туристическия пазар повече от всякога зависи от интегрирането на 

маркетинговите комуникации и постояното присъствие във всички медии. Публикуваното 

съдържание и излъчваните послания трябва да са еднозначни, съдържателни и съгласувани. 

Това е единственият начин за диференциране и профилиране на туристическите 

предприятия в условията на изключително интензивна, глобална конкуренция и 

информационно претоварване. Следователно интегрирането на традиционните и 

дигиталните комуникационни инструменти максимизира ефекта на маркетинговото 

въздействие и оптимизира контактите с избраната целева аудитория. 

 

 Изкуствен интелект в туризма 

През последните години развитието на технологиите бележи изключителен напредък. 

Роботизиранаите системи и автоматизираната комуникация вече не са само предмет на 

научната фантастика. Умните домове, интелигентните електроуреди, виртуалните 

асистенти като Сири на Епъл, Алекса на Амазон или Гугъл хоум навлизат трайно в нашето 

ежедневие. Това развитие намира отражение и в сферата на туризма и най-вече в 

предоставянето и използването на туристическа информация. Дигитализацията на 

туристическата индустрия се базира на структурираните бази данни с високо качество 

(Soutschek, M. 2010). От съществено значение също така е отговорното отношение на 

бизнеса към данните. 

Промените, свързани с приложението на изкуствен интелект са фундаментални (Hecker, D. 

2017; Schütte, G. 2018). Развитието на мобилните технологии и приложения също широко се 

използва в туризма. Благодарение на локализацията се предоставя персонализирано 

съдържание на туристите относно забележителностите, заведенията и развлеченията, 

предлагаи наоколо. Следователно чрез използването на изкуствен интелект туристическите 

предприятия повишават качеството на предоставяните услуги и комфорта на пътуването 

като цяло. За туристическия маркетинг това се изразява в улесняване на контакта с целевите 
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групи и увеличаване на ефективността на комуникационното въздействие. Изкуственият 

интелект позволява цялостно използване на потенциала на базата данни за клиентите и 

улеснява изграждането на трайни взаимоотношения (Olson, C.; Levy, J. 2018). Рьотцер дори 

разработва модел на 5-те П-та на изкуствения интелект съобразно сферите му на 

приложение в маркетинга (вж. фиг. 1).  

 

Фиг. 1: 5-те П-та на изкуствения интелект в маркетинга 

 

Източник: авторска адаптация по Roetzer, Р. 2017 

 

Процесът на планиране обхваща прогнозиране на нуждите, очакванията и поведението на 

потенциалните потребители. За туристическите предприятия това означава проучване на 

пазара и профилиране на целевите групи, набиране на данни за предпочитаните видове 

транспорт, средства за подслон, специални интереси и време за пътуване, както и 

използвани медии. Отчитането на тенденциите и анализа на туристическия пазар дават 

възможност за създаването на потребителски профили и улесняват контакта с аудиторията. 

Изкуственият интелект повишава ефективността на комуникационното въздействие, 

оптимизира медиа-планирането и съкращава разходите за маркетинг. Той се използва за 

автоматично разпознаване на потенциалните клиенти и систематично определяне на 

маркетинговите бюджети (Gentsch, Р. 2018). 

Производството включва генерирането, поддържането и оптимизирането на различно 

съдържание въз основата на набраните данни. Интелигентният софтуер автоматично 

създава съдържание, конвертира говоримата реч в текст, който интерпретира, генерира е-

мейли, разпознава и категоризира изображения. Текстът дори се анализара по отношение на 

емоциите, тоналността и стила (Roetzer, Р. 2017). Всичко това е необходимо, тъй като 

съвременните потребители търсят само качествено съдържание. Това налага интензивно 

използване на маркетинга на търсещите машини в туризма. 

Персонализирането или индивидуалното обръщение към потенциалните клиенти е насочено 

към отчитане на личностни характеристики, предпочитания и интереси при разработването 

и предлагането на услугите. Тук голяма роля придобиват препоръките и отзивите. В туризма 

те се превръщат в основен аргумент при избора на доставчик на услугите. Уеб-страниците 

и специализираните платформи като Трипадвайзър предоставят оценки за продуктите, 

съобразно конкретното запитване на потребителя. Индивидуалната комуникация с 
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клиентите посредством чатботове и виртуални асистенти също се включва в 

персонализирането на туристическия маркетинг. Също така с помощта на изображения и 

текст и въз основа на наличните бази данни за клиентите и историята на потребителското 

им поведение се персонализират резултатите при търсенето на информация, предоставеното 

съдържание, както и виртуалните изживявания (Roetzer, Р. 2017). Целта е препоръчаният 

продукт да отговаря изцяло и на всички изисквания на потенциалните туристи (Burgess, А. 

2018). 

Промотирането се изразява в планиране на рекламните комуникации. Това означава 

синхронизиране на рекламните послания с търсената от потребителя информация и 

навременното й показване. Новите медии дават възможност за оптимизиране ефекта от 

рекламните кампании чрез съгласуване на посланията, времето за излъчване и използваните 

канали. Друг аспект е получаването на допълнителна стойност при онлайн-рекламата 

посредством препращане към партньорски сайтове, изображения и креативно съдържание 

(Roetzer, Р. 2017). 

Представянето е свързано с превръщането на данните в интелект с цел разработването на 

ефективни комуникационни мерки и оптимизиране на съдържанието за търсещите машини. 

Към момента най-популярната и използвана търсачка в световен мащаб е Гугъл. 

Компанията предлага различни възможности за по-добро класиране при търсенията, както 

и надежден анализ на ефективността. Наличен е специализиран софтуер, преработващ 

данните в текст. Това прави възможно автоматичното изготвяне на доклади при наличието 

на данни и улеснява анализа (Roetzer, Р. 2017). 

Използването на посочените елементи повишава ефективността на комуникационните 

мерки в съвременния дигитален свят. В условията на информационно претоварване и 

глобална конкуренция маркетинговият инструментаруим следва да се адаптира към новите 

технологии. Използването на изкуствен интелект улеснява контакта с потребителите, 

разкрива нови възможности за комуникация с тях и ги превръща от пасивни получатели на 

информация в активни съмишленици или критици на компанията. Туристите споделят своя 

опит, търсят информация и резервират пътувания в мрежата, т.е. те приемат и участват в 

дигиталните комуникации. Предприятията, които използват потенциала на изкуствения 

интелект и го интегрират в маркетинговите си стратегии успяват успешно да се 

позиционират на туристическия пазар.  

 

 Трансформиране на туристическия бизнес 

Глобализацията и новите технологии налагат редица промени в туристическия бизнес. 

Активното участие на потребителите чрез генериране и споделяне на съдържание поставя 

нови изисквания пред качеството на предоставяните услуги. Имплементирането на 

иновативни технологии, изкуствен интелект и използването на дигитален маркетинг 

трансформират туристическия бизнес. Предприятията следва да се адаптират към тези 

промени, за да бъдат конкурентоспособни. В този контекст е необходимо да създават 

продуки, които да отговарят на променените потребителски изисквания, да им предоставят 

автентични изживявания като същевременно демонстрират своята социална отговорност и 

грижа за околната среда. Следователно новите концепции и бизнес модели трябва да 

допринасят за устойчивото развитие на туризма. 
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Дигитализацията дава възможност на туристическия бизнес да превърне пътуването в 

незабравимо изживяване и приключение за туристите, да им осигури емоции и забавление 

от самото началото на процеса на вземане на решение и осъществяване на резервацията. 

Гостите споделят мнения, впечатления и опит, участват активно в усъвършенстването на 

пакетите и дори рекламират туристическите марки. Новите технологии осигуряват 

постоянен достъп до потенциалните туристи и предоставянето на услуги и продукти нон-

стоп. В тази връзка производителите трябва да индивидуализират своето предлагане. Чрез 

използването на модерните комуникации те могат да изтъкват уникалността на офертите, 

ползите за гостите и да ги улесняват в подготовката на пътуването. Комуникацията с 

клиентите ще им предостави необходимата информация относно техните потребности и 

очаквания. Персонализирането на предлагането цели да оговори на нарастващите очаквания 

на гоститe. Практическото приложение на изкуствения интелект предоставя възможност за 

създаване на уникални продукти и отчитане индивидуалните нужди на туристите. 

Чатботовете, роботите на летищните терминали и рецепциите на хотелите, интелигентните 

стаи, отчитащи изискванията на гостите, виртуалните обиколки, както и споделянето на 

туристически опит в социалните медии революционизират туризма и поставят 

изживяването от пътуването в друго измерение. 

Следователно съвременното пътуване започва с търсене на информация и резервация 

онлайн. Кодът за потвърждение се получава на смартфона и се представя при чекирането. 

Указания, съвети и препоръки туристическото предприятие изпраща по електронната поща. 

При въпроси на туристите е на разположение 24-часов чат. Туристическата информация за 

забележителности и развлечения е достъпна чрез мобилни приложения. Аудио-гидовете се 

свалят на смартфона. Хотелските стаи са умни и автоматично се адаптират към 

индивидуалните предпочитания на гостите. В Япония дори е открит хотел, управляван 

изцяло от хуманоидни роботи. 

В заключение може да обобщим, че изкуственият интелект трансформира изцяло 

туристическия бизнес и начина на пътуване. Предпоставка за успех вече не са размерът на 

инвестициите и маркетинговият бюджет, а проучването на пазара, индивидуализирането на 

предлагането, диверсификацията и иновативността на туристическите предприятия. 

Осигуряването на незабравими емоции и изживявания, съчетани с високо качество на 

услугите, адекватно ценообразуване и нови технологии гарантира удовлетвореността на 

туристите и лоялността към марката. 
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