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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 
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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: 

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.  
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 

                                                           
1 „ Социалната организация” /2017. 
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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. 

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 
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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 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: 
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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 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. 
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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 управление на 
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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 

взаимоотношеният

а 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 

взаимоотношеният

а 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% 

                                                           
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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Competitor 

Profiling (Профил 

на конкурентите) 

– 71% 

Outsourcing 

(Аутсорсинг) – 

63% 

Strategic Planning 

(Стратегическо 

планиране) – 44% 

Advanced Analytics 

(Бизнес анализ и 

прогнозиране) – 

42% 

Benchmarking 

(избор на 

ориентири за 

сравнение) – 70% 

Customer 

Satisfaction 

(Удовлетворенос

т 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 

(Самоуправляващ

и 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. 
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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 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. 

                                                           
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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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 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 
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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 

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) 
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– 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 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% 
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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 

Systems (Системи за 

удовлетвореност на клиентите); 

Advanced Analytics (Бизнес 

анализ и прогнозиране). 

Strategic Alliances 

(Стратегически съюзи) – 45% 

// Mergers and Acquisitions 

(Сливания и поглъщания) – 

45% 

 

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: 
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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; 

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; 
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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.  

 

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. 
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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. 

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 

http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=467
https://oami.europa.eu/ohimportal/bg/
http://www.epo.org/
http://www.epo.org/
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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 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 
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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;  

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. 
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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 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 
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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 

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; 
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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.  

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 
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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 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 

http://www.ekspertis.net/document/view/law/137793/44595#top
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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 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 

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
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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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.  

 

Фигура 1. Модел за класификационни групи нематериални активи 



48 

 

 

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 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 
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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. 

 

Схема 1. Етапи за признаване на иновационни разходи за счетоводни цели 
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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 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“. 
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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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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 
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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, 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: 

https://www.mon.bg/bg/news/2798
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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. 

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 
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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 

„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 

                                                           
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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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 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.   
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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 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. 
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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 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. 

                                                           
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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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 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 
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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. 

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.  
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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 смятаме за разумно. 

Готови сме дори и след кратка среща без достатъчно информация да направим 

                                                           
14 Диспозицията се определя като навик, състояние на готовност или тенденция да се реагира по 

определен начин. 
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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 

                                                           
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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интерпретации. Според теорията на Хайдер, хората имат склонност да правят 

своята среда разумна, действайки като 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 

                                                           
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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на причинно-следствената връзка, управляемостта (контролабилността) и 

стабилността.  

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 

                                                           
24 По-обширно виж: Драган Попадич  
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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 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”.  

 

                                                           
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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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 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 

                                                           
28 Аронсон и др., 2005: 133. 
29 Cox, 2005: 23 
30 Маерс, 2008: 35-49 
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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. 

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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ИНОВАЦИИТЕ В МЕДИЦИНАТА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВИСОКО 

КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ 

Ас. Боряна Трендафилова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

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. 

Ключови думи: иновации, медицински услуги, медицински грижи, разходи за 

лечение, конкуренция, ефективност 

 

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 
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на ефективното здравеопазване е да се предложат най-добрите подходи при 

изследване, които да могат да намерят своевременно практическо 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. 
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Това изисква влагането на сериозни ресурси в области като клинични изследвания, 

бази данни, банки за биоматериали и мостри, 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, 
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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. 

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, 
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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 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 
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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 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: 
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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 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 
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райони, които притежават съхранена природа и самобитен облик на селищата, 

както и на места, 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 



86 

 

„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). 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. 
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Въпреки че все още преобладаващият контингент туристи в българските села е от 

чужденци според Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) този вид 

туризъм 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 

http://www.ebox.nbu.bg/
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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 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 
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специфика, както и с вече натрупания практически опит, което не означава, че не 

може да ползва и чужд опит. 

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 
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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 

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, 
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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 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. 
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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 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. 
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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 



97 

 

разходи и добра репутация, осигуряващи целенасоченост и успешност на 

действията по отношение на бъдещата стойност.  

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 

Принципно нови 

технологии и 

възможни 

потребители 

1.Технологиите за производство на нови материали 

(напр. графен), които са ефективни проводници на 

топлина и енергия. 
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предизвикателствата пред 

обществото и 

потребителите.  

2. Процедурите „ангиопластика“ в медицината, 

позволяващи да се лекуват пациенти със сърдечно-

съдови заболявания без хирургически операции. 

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 
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стратегическа иновация се включват и процесите на откритията и изобретенията (в 

качеството им на интелектуална 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 
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„генетичния код“ на компанията и успешно да се продават на конкурентните 

пазари. 

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 
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изключително важно страната ни да разполага със стратегия за интелектуална 

специализация, насочваща фирмите към формиране, съвместно с висшите училища 

и научните организации и с 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 
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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) 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, 
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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 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 
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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 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. 
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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 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 
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(децентрализираност), сигурността (криптиране), динамиката, поведението и 

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 
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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 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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Работата на блокчейн мрежата се базира на възли, известни като миньори (копачи). 

Тяхната роля е да обработват и потвърждават транзакциите – всички проверки 
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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 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. 
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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 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. 
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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). 

 

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]. 
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Фигура 3. Съдържание на Блок 

 

 

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. 
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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. 

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 
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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 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). 
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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. 

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 



118 

 

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. 

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]. 
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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 
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потенциал за устойчиво конкурентно предимство и повишаване на качеството на 

живот както на жителите, така и на туристите в 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, 

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%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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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. 

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 
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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.  

 

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). 
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Методология 

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 
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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 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. 
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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 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 
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Посочените фактори и влияния ясно определят необходимостта от иновативни 

стратегии, дигитален маркетинг и цялостна трансформация на предлагането. 

Тясната специализация и 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 
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качеството на предоставяните услуги, тяхното персонализиране и разширяване на 

асортимента. В този контекст нараства значението на индивидуализирането на 

продуктите, специално създадените ваканционни преживявания, 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 
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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 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. 

произ-
водство

персона-
лизиране

промоти-
ране

предста-
вяне

планиране
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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 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 
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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. 

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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НАСТЪПВА ЛИ КРАЯТ НА ТРАДИЦИОННИТЕ БАНКОВИ КЛОНОВЕ В 

РЕЗУЛТАТ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БАНКИРАНЕТО? 

Проф. д-р Галина Младенова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се очертаят промените, които настъпват 

в ролята и функциите на „тухлените“ банкови клонове в резултат на 

широкообхватното прилагане на дигиталните технологии в банковия бизнес. 

Привеждат се аргументи в полза на тезата, че банковите клонове (независимо от 

тяхното „орязване“ през последните няколко години) остават значим канал за 

разпространение на банковите продукти и за поддържане на взаимоотношения с 

клиентите, но настъпват съществени промени в тяхната роля и функции. В доклада 

последователно се изясняват следните изследователски въпроси: Кои са факторите 

от динамично променящата се среда, в резултат на които клоновата мрежа на 

търговските банки се преформатира? Каква е ролята на дигиталните технологии в 

този процес? Кои са основните аспекти на протичащите промени в ролята и 

функциите на банковите клонове? 

Ключови думи: трансформиране на банкови клонове, инструменти за дигитално 

банкиране 

 

IS THE END OF BANK BRANCHES COMING AS A RESULT OF BANKING 

DIGITALIZATION? 

Prof. Dr. Galina Mladenova, University of National and World Economy 

Abstract: The purpose of this paper is to outline the changes that have been occurred in 

the "brick" bank branches as a result of wide-range implementation of digital 

technologies in banks. Some arguments are provided to prove the thesis that bank 

branches remain a significant channel for distribution of bank products and for 

maintaining successful customer relationships, but significant changes have been 

occurred in the role and functions of branches. The paper has consistently clarified the 

following research questions: Which are the main factors that reshape the branch network 

of the banks? What is the role of digital technologies in this process? Whish are the main 

aspects of ongoing changes of the role and functions of bank branches? 

Keywords: Bank Branches Transformation; Digital Banking Tools; Omnichannel 

Distribution; Bank Branches Optimization  

 

Целта на настоящия доклад е да се очертаят основните промени, които настъпват 

през последните няколко години в клоновата мрежа на банките в резултат на 

всеобхватното приложение на дигиталните технологии в банковия бизнес. В 

доклада се защитава тезата, че клоновата мрежа остава значим канал за 

комуникация и дистрибуция на банковите продукти и за изграждане и поддържане 

на успешни взаимоотношения с клиентите, но в нейното функциониране и роля 

настъпват съществени промени.  

Докладът е разработен въз основа на критичен анализ на теоретични източници, 

публикации в деловата преса, резултати от глобални емпирични изследвания, 

данни от БНБ и Годишни отчети на водещите пет банки в България (първа група). 
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1. Актуалност и важност на изследователския проблем 

Един от аспектите на съвременното банкиране на дребно е свързан с осигуряване 

на гъвкав достъп до обслужващата банка. Клиентите очакват да им бъде 

предоставен алтернативен избор за използване на различни канали при 

трансакциите. Банките следва да накарат клиентите да персонализират своя избор 

на канал, предлагайки различни разходи и възможности за достъп. Интернет 

банкирането (стационарно и мобилно) става все по-предпочитан начин за ползване 

на банковите услуги поради удобство, достъпност и възможност за гъвкав избор на 

време за взаимодействие с банката.  

Европейската практика показва, че през 60-те - 80-те години на миналия век 

дистрибуционните решения са свързани преимуществено с вътрешна експанзия, 

т.е. с изграждане на адекватна клонова мрежа, географски приближена до 

основните клиенти – лица и домакинства, малки и средни компании (Харисън, 

2009). През посочения период териториалната близост наред с продуктовото 

диференциране са сред основните фактори за успех на финансовите институции. 

Наред с това клоновата мрежа е най-важната бариера на входа на банковия сектор, 

която предпазва от възможността за навлизане на нови конкуренти. Един от 

основните проблеми, с който се сблъскват банковите институции, разчитащи 

изцяло или основно на мрежата си от клонове и филиали е „пасивната“ им позиция 

– клиентът е този, който трябва да положи усилие, за да посети клона/филиала и да 

получи обслужване.  

Нарастващата популярност на он-лайн банкирането и запазващата се важност на 

клоновата мрежа, както и динамично развиващата се роля на мобилното банкиране 

илюстрират растящата диверсификация по отношение на предпочитаните и 

използвани канали. Клиентите стават значително по-претенциозни по отношение 

на това, кога, как да използват различните канали в зависимост от специфичната 

нужда в даден момент и при дадени обстоятелства. Става дума за необходимостта 

от преход от мултиканална към омниканална дистрибуция, т.е. към напълно 

интегрирано банково обслужване, което комбинира предимствата на клоновата 

мрежа с дигиталните канали. При омниканалната дистрибуция маркетинговите 

оферти са специфични за даден клиентски сегмент/клиент, а не – за 

дистрибуционен канал, т.е. те трябва да позволяват на клиентите да получават 

даден продукт в канал, който е удобен или предпочитан пред други такива.  

Своеобразната революция по отношение на банкирането чрез клонова мрежа и 

необходимостта от оптимизиране на банковата мрежа като цяло е сред водещите 

проблеми пред банковите мениджъри в момента (PWC, 2014): 85% от тях считат, 

че оптимизирането на дистрибуцията е важен аспект от дейността им; 71% 

заявяват, че управляваните от тях банки инвестират в оптимизация, 22% са готови 

да го направят в близко бъдеще. В глобален план 82% заявяват необходимост от 

промяна на дистрибуционния модел като за нововъзникващите пазари този процент 

е по-голям (90%). От същото изследване става ясно, че 59% от банкерите очакват 

значението на клоновата мрежа да намалее под влияние на „миграцията“ на 

клиентите към дигиталните канали, а 48% считат, че самото банкиране чрез 

клоновата мрежа ще се промени значително към 2020 г.  
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2. Всеобхватното повлияване на дигиталните технологии върху банковия 

бизнес 

Технологичните промени засягат всеки аспект от банкирането, в т.ч.:  

o Оптимизиране на банковите операции и в резултат на това - повишаване на 

ефикасността и ефективността на процесите в банковите бекофиси и 

фронтофиси. Това от своя страна е предпоставка за освобождаване на 

ресурс, който може да се използва за разширяване на продажбите, вместо за 

обработване на сметки и трансакции в бекофисите, за подобряване 

обслужването на клиентите, увеличаване на скоростта на трансакциите, 

намаляване на разходите и човешката грешка. Автоматизацията, обхващаща 

цялата верига „от фронта до тила“ води до подобряване на продуктивността 

и клиентското изживяване. Тя създава условия за ефективно събиране и 

натрупване на електронни данни и за автоматизиране на процеса на вземане 

на решения на мястото на продажбите. Независимо от високите равнища на 

автоматизирана обработка (STP) на по-голямата част от новооткритите 

сметки и новите необезпечени кредитни продукти, все още съществуват 

значителни възможности за подобрение, тъй като много банки остават 

претрупани от голям брой ръчни процеси в продажбите и обслужването. Все 

повече се споделя мнението, че прилагането на блокчейн технологии за 

доставяне, потвърждаване и запис на широк спектър банкови услуги ще 

подобри значително качеството на процесите. 

o Оптимизиране на продуктовия портфейл и разработване на принципно нови 

продукти и услуги и постигане на съответствие с еволюиращите клиентски 

финансови нужди 

o Разширяване на възможностите за натрупване и аналитично използване на 

бази от данни за по-прецизното идентифициране, проследяване на 

поведението и „прицелване“ в „точните“ клиенти и комуникиране с тях, 

което е основа за подобряване на опита и удовлетвореността от офертите и 

обслужването. Въпреки, че анализът на „големите данни“ може да осигури 

ценни нови прозрения за пазара и клиентите, неподготвените могат да се 

„удавят“ в огромното море от данни. Съответните данни трябва да стигат до 

правилните хора и да им помагат да вземат бързи решения.  

o Промяна на съществуващите дистрибуционни модели (мобилно банкиране, 

видеоконферентна връзка с експерти) и разплащанията (Р2Р мобилни 

плащания), което създава за клиентите по-високи изгоди по време, място, 

състояние. Предимствата по отношение на сигурността и верификацията 

биха подпомогнали всички аспекти на продажбите, обслужването и 

доставката он-лайн.  

o Новите технологии са предпоставка за „овластяването“ на клиентите във 

взаимодействието им с банковите институции. Когато осъществява 

трансакции чрез дигитални канали клиентът придобива усещането, че 

силата му се увеличава и че има контрол върху случващото се.  

o Разширяване на възможностите за маркетингови комуникации чрез 

използване на дигиталните канали. 

o Подсилване на еволюцията на банките и превръщането им в 

клиентоцентрични информационни и риск-мениджмънт бизнеси. 



140 

 

 

3. Оптимизиране на банковите канали чрез намаляване на числеността на 

банковите клоновете 

От 2013 – 2014 г. много ясно се очертава глобална тенденция на оптимизация на 

банковите канали чрез намаляване на числеността и големината на банковите 

клоновете – много рутинни операции се насочват към други канали.  

Анализът показва, че у нас тази тенденция се проявява доста слабо. Развитието на 

дигиталните канали за комуникация и обслужване все още не се отразява 

съществено върху броя на клоновете. България е първа в Европа по брой банкови 

клонове на човек от населението (в. Стандарт, 26 януари 2015г.): на 100 000 души 

се падат 62 клона/офиса, което е значително повече в сравнение с другите 

европейски страни (в Норвегия например – 10; в Германия – 14). От годишните 

отчети за 2016 и 2017 г. на банките от първа група в България става ясно, че 

съкращаването на клоновата мрежа е символично или липсва (таблица 1). 

 

Таблица 1. Обща численост на клоновата мрежа, в т.ч. банкови клонове, офиси, 

регионални центрове, финансови центрове, бизнес центрове, представителни 

офиси 

Банка 2016 2017 Промяна (%) 

УниКредит 

Булбанк АД 
179 177 -1,12 

Банка ДСК ЕАД 375 376 + 0,27 

Обединена 

Българска Банка 

АД 

190 190 - 

Първа 

инвестиционна 

банка АД 

157 (168 общо) 155 (166 общо) -1,27 

Райфайзен банк 

(България) ЕАД 
136 134 -1,47 

Източник: Годишни финансови отчети на банките за 2016 и 2017 г. 

 

Независимо, че през последните години банките в страната полагат усилия да 

намаляват своите разходи чрез засилено използване на нискоразходните дигитални 

канали, това оказва малко влияние върху клоновата мрежа. Следва да отбележим, 

че клоновете остават основен канал както при покупката на по-сложни продукти, 

така и за извършване на рутинни операции. Банките не успяват да „изведат“ 

клиентите от клоновете, т.е задачата да се минимизира използването на скъпите 

клонове за сметка на дигиталните канали остава за близкото бъдеще.  

Сред основните причини за запазване на фокуса към конвенционалните 

(класическите) банкови канали в България можем да посочим: 
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o Част от клиентските сегменти не възприемат дигиталните канали като 

предоставящи им ширината и дълбочината на обслужването, което могат да 

намерят в клоновете.  

o Взаимодействието „лице в лице“ се предпочита при покупка на продукти, 

изискващи специални разяснения и консултации, при разрешаване на 

възникнали проблеми. Независимо от динамичния ръст на дигитални 

банкови инструменти, българските клиенти отдават предпочитание на 

„човешкото взаимодействие“, което им предоставят банковите клонове. 

o Клоновете са най-доброто място за укрепване на дългосрочните 

взаимоотношения чрез умело съчетаване на персоналното внимание с 

използване на дигитални инструменти. 

o Наличие на скептицизъм по отношение на сигурността на дигиталните 

банкови канали. 

o Слабо проникване на он-лайн банкирането, което принуждава банките да 

запазват и инвестират в клоновата мрежа, поради страх от загуба на клиенти. 

o Относително поносими равнища на разходите за работна заплата. 

o Невисока компютърна и финансова грамотност на населението. 

o Наследени от миналото модели на поведение на банковите клиенти. 

o Наличие на сива икономика и др. 

Ако банките у нас не се справят със задачата за пренасочване на клиентската си 

база към използване на дигитални банкови инструменти и канали, ще се задълбочи 

и сега съществуващият проблем: сериозните инвестиции в нови банкови 

технологии и инфраструктура не могат да се компенсират от свиване на разходите 

за поддържане на клоновата мрежа, която е с намаляваща ефективност. Само от 

изнасяне на касовата дейност в зони за самообслужване (запазени са само 4 касови 

салона в страната) Прокредит банк АД успява да намали себестойността на 

услугата от 3 до 5 пъти в резултат на: оптимизиране на процесите, осигуряване на 

лесен достъп на клиента, изключване на „ръчната“ намеса, която води до грешки и 

забавяне, намаляване на документооборота. 

В действителност при покупката на банкови продукти клиентите предпочитат да се 

обърнат към клоновете независимо дали става дума за несложни продукти или за 

такива, които изискват повече консултации и напътствия (таблица 2).  

 

Таблица 2. Предпочитани канали при покупка на банкови продукти 

 Клиентска перспектива Мениджърска  перспектива 

Покупка на несложни продукти (разплащателни сметки, картови продукти) 

Клонова мрежа 53.2% 14.6 

Интернет 32.5 56.1 

Мобилни 

устройства 
8.1 25.6 

Телефон 5.2 3.7 

Социални 

медии 
1.0 0.0 
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Покупка на сложни продукти (кредити, ипотеки, инвестиционни продукти) 

Клонова мрежа 51.7 52.4 

Интернет 26.9 29.3 

Мобилни 

устройства 
12.0 13.4 

Телефон 7.6 4.9 

Социални 

медии 
1.8 0.0 

Източник: адаптирана по: Capgemini Financial Service Analysis 2015, 2015 Retail 

Banking Voice of the Customer Survey, Capgemini Global Finance Services 

 

Както става ясно от таблица 2 клоновото банкиране остава решаващ фактор за 

удовлетвореността, особено що се отнася до сложни трансакции и финансови 

съвети и консултации. 53.2% от клиентите заявяват, че биха отишли в клон, когато 

търсят да закупят несложни продукти; 51.7% - предпочитат да използват клоновете 

за покупка на по-сложни продукти, нуждаещи се от разяснения и съвети. Следва да 

отбележим, че клиентската и институционалната следна точка се разминават 

съществено: банкерите надценяват ролята на клоновете при предлагане на сложни 

продукти и я подценяват при предлагане на несложните такива. Разминаването 

между това, как клиентите и банките гледат на ролята на клоновете и на 

технологичните канали за покупката на несложни продукти извежда 

перцепционистичен проблем в сектора. Докато удобството е основният фактор, 

който насочва към използване на дигиталните канали, клиентите все още считат, че 

клоновете предлагат по-добро обслужване в сравнение с дигиталните канали. 

Задача на банките е да убедят клиентите, че обслужването и подкрепата, която ще 

получат в дигиталните канали е същата, както в клоновете, т.е. това още веднъж 

доказва необходимостта от проактивната намеса на банковия мениджмънт за 

насърчаване на използването на дигиталните канали.  

Независимо, че клиентите възприемат бързо идеята да използват интернет или 

мобилни устройства за ежедневен контрол върху баланса по сметките си, все още 

клоновете се възприемат като канал по който се осъществяват почти всички 

останали услуги. 

 

4. Оптимизиране на клоновата мрежа на основата на добри практики на 

водещи банкови институции 

При трансформиране на клоновата мрежа следва да се имат предвид следните 

изисквания, които са изведени от успешния опит на водещи банкови институции: 

o Изграждане на „по-олекотена“ като размер клонова мрежа, т.е. 

оптимизиране на мрежата чрез отчитане на спецификата на клиентската 

демография и финансови нужди при проектиране на локацията и формата 

на клоновете. 

o Оптимизиране – продажбите се увеличават не в резултат на разкриването на 

нови клонове (много често става само преразпределяне на съществуващата 
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клиентска база, а поставените цели за привличане на нови клиенти остават 

неизпълнени), а в резултат от познаването и по-доброто разбиране на 

клиентските предпочитания и поведение (настоящо и бъдещо) на всеки 

микропазар, т.е. по-доброто съобразяване на клоновия капацитет със 

спецификата на търсенето на място. Оптимизирането не означава 

механично „орязване“, а решения, чрез които се гарантира, че капацитетът 

е разположен там, където трябва и че той е в състояние да осигури пазарна 

експанзия в прилежащите територии. Променя се и основният критерий за 

откриване/закриване на клон – ако в миналото приносът към печалбата е 

служил като такъв, в днешно време достъпът до финансиране и клиентското 

изживяване (в условията на намаляване на лихвените равнища) излизат на 

преден план. 

o Диференциране на клоновите формати. Дълго време „модата“ в клоновото 

банкиране диктуваше използване на единен формат за всички клонове. 

Тенденцията днес е клоновете да се развиват в многообразни формати, 

обвързани със специфични цели: 

o Представителни клонове - големи информационни, консултантски и 

обслужващи центрове (предлагащи финансово обучение, финансови съвети, 

разполагащи с ресурси за пълно банково обслужване, за продажба на 

нетипични за банките продукти – автомобили, имоти, туристически пакети 

и др.), 

o Локални (квартални) центрове – по-малки по размер, фокусирани към 

общностите наоколо (предлагащи обслужване, продажби, достъп до кеш, 

видеоконтакт със специалисти), 

o Клонове/ филиали в магазини и търговски центрове, 

o Специализирани клонове за обслужване на високостойностни сегменти 

(състоятелни клиенти, малки и средни предприятия например); 

o Изцяло автоматизирани клонове, чрез които се насърчава подпомогнато 

клиентско самообслужване и др. 

 

5. Променената роля на банковите клонове 

Както вече споменахме, повечето услуги, които днес се предлагат в типичен банков 

клон, или няма да съществува утре, или ще бъдат обработвани от страна на 

клиентите, или ще се пренесат в уеб пространството. Появата и нарастващата 

популярност на биометрични технологии, чрез които може да се потвърди 

самоличността на потребителя чрез анализиране на характеристики като пръстови 

отпечатъци и гласови модели, може да даде възможност за работа с почти всеки 

банков процес, който изисква удостоверяване онлайн или дори чрез мобилно 

устройство. Следователно значението на персоналния контакт за стандартни 

банкови услуги е вероятно да намалее. 

Според мненията на експертите по отношение на продажбите и консултирането 

ролята на клона ще бъде ограничено до сложни продукти или дългосрочни 

инвестиционни стратегии на голяма стойност. В сравнение с дигиталните канали, 

бъдещите клонове трябва да носят добавена стойност, както за банките, така и за 

клиентите, за да оправдаят съществуването си. Ето защо, 45% от участниците в 

проведено проучване (A. T. Kearney, 2017) очакват клонове да се превърнат от 

просто още един канал във водещи магазини, в които физически да се представя 

посланието на банката и то да се прави осезаемо, да се създава емоция и доверие. 
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С други думи, първата ключова роля на клоновата мрежа е в създаването на имидж 

и конкурентно позициониране на институцията. 

За да се разграничат от дигиталните каналии и да добавят по-висока стойност за 

клиентите си, банковите клонове трябва да се подложат на радикална промяна 

както по отношение на функциите, така и по отношение на техния вътрешен и 

външен вид (интериор, екстериор) и създаваното у клиентите усещане. Клонове 

трябва да се проектират така, че да внушават доверие, клиентите да се чувстват 

комфортно. Т.е. за да се даде на клиентите основателна причина да посетят клон, 

банките трябва да направят своите клонове гостоприемни места (преживяване от 

типа Apple Store). 

Като цяло, при проектиране на клоновата мрежа местата на продажба следва да се 

преместят по-близо до клиентите и техните нужди, поведение и ежедневие. Това 

ще даде на клоновете основателна причина да съществуват в един свят, където 

дигитализацията и променящото се поведение на клиентите отворя „вратата“ за 

навлизане на нови конкуренти. 

Голяма част от банковите специалисти считат, че т.н. „тухлените“ банки остават в 

миналото. Те се превръщат в част от сложна мрежа от разнообразни (както по своя 

характер, така и по начините на функциониране) дистрибуционни канали. Според 

някои оценки оптимизирането на каналовия микс ще способства за: 

o Увеличаване на рентабилността. Според някои оценки (McKinsey, 2017) 

общите разходи на банките могат да намалят до 20%-40%, главно поради 

по-ниските разходи за дистрибуция и промените в структурата на 

дистрибуцията (намаляване на операционните и косвените разходи). По-

високите инвестиции в нови технологии могат да бъдат компенсирани в 

известна степен от „спестяванията“ по отношение на наследените системи . 

o Трансформиране на клоновете от административни в маркетингови и 

продажбено-консултационни центрове, което ще ги направи до 20% по-

продуктивни и ще снижи разходите им до 50%. увеличаване на продажбите 

, падащи се на един фронт-офис служител – с 20% (McKinsey, 2017). 

o Намаляване на числеността на клоновете с разширяване на тяхната 

дигитализация „с човешко лице“ и по-добро приспособяване и отчитане на 

конкретните финансови нужди на отделния клиент. 

o По-пълноценно използване на дигиталните канали, като при проектирането 

им се цели да създават силно позитивно изживяване у клиентите и се 

използва пълния им продажбен потенциал (повече от 20% от сега 

използваните продукти започват с проучвания, със запитвания и заявки по 

тези канали). 

o Превръщане на кол-центровете в печеливш, професионален канал, в който 

ще се използват видео технологии. Това би повишило с 15% запитванията, 

които се превръщат в продажби (McKinsey, 2017). 

o Настройване на управлението на тези канали както от клиентска 

перспектива („гладки“ и с поглед върху процесите и взаимодействията 

открай-докрай), така и от перспективата на институцията („улавяне“ на 

източници на продажби, които в момента „се губят“). В резултат на 

увеличаване на каналите и броя на различните платформи следва да се 

осигури безпроблемна връзка и прехвърляне на клиентите между тях. 
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Предвижданията са, че и в бъдеще ще продължи процесът на редуциране на броя и 

големината на клоновете, както и равнището на техните издръжки; ще се въвеждат 

нови модели на клоново банкиране и пренасочване на трансакциите към 

дигиталните канали. Дигиталните функционалности ще се подобряват, давайки 

възможност да се използват едновременно едни и същи платформи както от 

банковите служители, така и от клиентите. Следователно, конкурентоспособността 

в близко бъдеще няма да се определя от клоновата мрежа, а от редица други 

фактори като: банкови лицензи, технологии, регулаторни ограничения, 

маркетингови бюджети и др. 
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ENTREPRENEURIAL BEHAVIORS OF LIFESTYLE ENTREPRENEURS IN 

TOURISM: AN EXPLORATORY STUDY 

Nicoletta Fadda, Researcher, Ph. D., University of Sassari, Italy 

Abstract: The purpose of this paper is to explore the entrepreneurial behaviors of lifestyle 

entrepreneurs. With a focus on the niche market of water boardsports schools, this study 

was carried out in Sardinia, a Mediterranean island and an emerging destination in water 

boardsports tourism, through semi-structured interviewees with 22 entrepreneurs. 

Lifestyle entrepreneurs have been found to be innovative and proactive in taking business 

decisions while tending to be neither risk-takers nor competitive. The results also 

highlighted that many entrepreneurs seized a business opportunity mainly for personal 

reasons related to enjoying a good lifestyle, being in an attractive natural and human 

environment, and seeking autonomy at work. Furthermore, the findings revealed travel 

experience, an inclination towards mobility, and an informal managerial approach. 
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ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ 

МАРШРУТИ – ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ 

Доц. д-р Румен Драганов, Университет по библиотекознание и информационни 

технологии 

Резюме: Проучването се фокусира върху прилагането на блокчейна като нова 

информационна технология, която може значително да подобри сигурността на 

операциите свързани с администриране на културното наследство и по-специално 

в контекста на европейските културни маршрут, и може да създаде нови 

възможности за иновации. Разработването на блокчейн технологии през 

последните няколко години включва примери на мрежи създадени на база работата 

на различни организации, които си сътрудничат за създаване на добавена стойност 

и подобряване на конкурентоспособността. Този тип мрежа може да подобри 

местните икономики и оптимизира работата на МСП. 

Ключови думи: иновации, туризъм, блокчейн, криптовалута 

 

DIGITAL TRANSFORMATION AND EUROPEAN CULTURAL ROUTES - 

CROSS POINTS 

Assoc.prof. Rumen Iv. Draganov PhD, M Eng. 

Abstract: The focus of the study is the implementation of Blockchain as an emerging 

technology that can radically improve operations when it comes to cultural heritage and 

in particular in the context of the European cultural routes, and can create new 

opportunities for innovation. Development of blockchain technologies in last few years 

involves examples of networks of various organizations that collaborate to create value 

and improve competitiveness. This type of network could provide together with local 

stakeholders and SMEs on local markets additional assets as to the goods and services 

between the participants. 

Keywords: Innovation, Tourism, Cultural routes, Blockchain, Criptocurrencies; 

JEL Classification: Z32 

 

Въведение 

На първо място, проучването е насочено към Евпопейските културни маршрути и 

възможността за създаване на нови, на база културно-историческото наследство 

свързано с националната ни история и връзките ни с Европа, по-специално 

създаване на маршрути по пътя на Св.Св. Кирил и Методий и Св. Софроний 

Врачански. В тази си част изследването демонстрира възможностите за създаване 

на такива нови европейски маршрути и тяхната регистрация в съответствие с 

програмата на Съвета на Европа и  Европейският институт за културни маршрути 

(Люксембург), както и по какъв начин секторните политики за популяризиране и 

насърчаване на културното наследство могат да допринесат за икономическия и 

социалния потенциал, и също така посочва нови модели за получаване на 

предимство за сътрудничество и конкурентоспособност за културни и 

туристически институции, както  и за включване на Микро, Малки и средни 
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предприятия (МСП) във веригата на обслужване. В тази си част проучването 

изследва ключовите фактори, които укрепват творческите и културните индустрии 

в Югоизточна и Централна Европа и предлага общи подходи за развитие на 

изследваните културни маршрути и техният брандинг, като успоредно с това 

разкрива възможностите за повишаване на осведомеността за общото културно 

наследство чрез развитие на културни маршрути и чрез брандиране на България и 

страните от Централна и Югоизточна Европа. Второ, проучването изследва 

блолчейн системата и възможността за превръщането на Европейските културни 

маршрути в „интелигентни маршрути”(smart routs). Дигиталната трансформация 

дава възмобност да бъде създаден работещ модел за свързване на Европейските 

културни маршрути в блокчейн система със собствен токен, който да бъде 

свръзката между културните и туристическите институции и местните икономики. 

 

Основни дефиниции 

Ролята на културното наследство на страните от Централна и Югоизточна Европа 

се възприема като основен елемент за създаването на икономически значими за 

местните икономики пространства и създаването на нови работни места. В 

основата на идеята на Съвета на Европа при създаването на Европейският институт 

за културни маршрути е укрепването на регионалното сътрудничество на база 

културно-историческото наследство във всички негови изразни форми, което 

трябва да бъде съхранено така, че да осигури предаването му на бъдещите 

поколения като свидетелство за човешкия опит и стремежи, така че да се насърчава 

творческото съзидание в цялото му разнообразие и да се вдъхновява 

осъществяването на истински диалог между културите (UNESCO : 2005).  

Съществуват множество конвенции, приети под егидата на ЮНЕСКО, и по-

конкретно Конвенцията относно мерките за предотвратяване и забрана на 

незаконния внос, износ и трансфер на паметници на културата (1970 г); 

Конвенцията относно опазването на световното културно и природно наследство 

(1972 г.), Конвенцията за подводното културно наследство (2001 г.), Конвенцията 

за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.), и под егидата на 

Съвета на Европа, по-конкретно Конвенцията за опазване на архитектурното 

наследство на Европа (1985 г.), Европейската конвенция за опазване на 

археологическото наследство (1992 г.) и Европейската конвенция за пейзажа (2000 

г.) (Council оf Europe: 2005). Разширеното частично споразумение за културните 

маршрути на Съвета на Европа (The Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of 

the Council of Europe (EPA)), създадено през 2010 г., осигурява изпълнението на 

програмата „Културни маршрути“. Секретариатът на ЕРА се намира в Европейския 

институт за културни маршрути в Люксембург. Съветът на Европа си сътрудничи 

с Европейската комисия в контекста на съвместните програми. Съвместната 

програма дава възможност за провеждане на широка гама от инициативи за 

видимост и комуникация като допълнение към законовите дейности на EPA. 

Значението на развитието на културните маршрути за туристическата индустрия е 

част от цялостното развитие на туризма (Денчев: 2016).  

Съветът на Европа определи културния маршрут като „проект за културно, 

образователно наследство и сътрудничество в областта на туризма, насочен към 

разработване и популяризиране на маршрут или поредица от маршрути, базирани 

на исторически път, културна концепция, фигура или феномен с транснационално 
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значение и значение за разбирането и зачитането на общите европейски ценности 

(Съвет на Европа: 2010/1). От 2010 до 2011 г. беше стартирано проучване за 

въздействието на европейските културни маршрути върху иновациите и 

конкурентоспособността на МСП, целящо да даде представа за ефектите, 

произведени от програмата на културните маршрути на Съвета на Европа за 

развитието на МСП, развитието на мрежата и клъстерите. Целите на съвместната 

програма за 2011-2013 г. бяха изграждането на капацитет за ръководителите на 

„Културни маршрути“ и засилване на общата видимост. Тази програма служеше за 

изготвяне на наръчник за управление на маршрутите в сътрудничество с 

академичните среди и за организиране на обучителен семинар - „Лятно училище за 

културни маршрути“ за управление на маршрути. Съвместната програма за 2013-

2014 г. засили промоционалните дейности и маркетинга на културните маршрути 

на Съвета на Европа, както и картографирането на културните маршрути и 

изграждането на капацитет за мениджърите на културните маршрути. Съвместната 

програма за 2015-17 г. увеличи видимостта на Европа като туристическа 

дестинация, както и на нейните разнообразни дестинации и допринесе за 

туристическата видимост и качеството на европейските културни маршрути, 

сертифицирани от Съвета на Европа. Съвместната програма за 2017—2020 г. 

(известна още като Routes4U) има за цел регионалното развитие, културното 

сътрудничество и социалното сближаване чрез транснационалните културни 

маршрути, политиките и практиките в областта на наследството в четирите 

макрорегиона на ЕС. Списъкът на Европейските културните маршрути на Съвета 

на Европа, в съответствие с тяхната дата на сертифициране включва следните 

маршрути : The Santiago De Compostela Pilgrim Routes (1987), The Hansa (1991), The 

Viking Routes (1993), The Via Francigena (1994), The Routes of El legado andalusí 

(1997), European Mozart Ways (2002), The Phoenicians’ Route (2003), The Pyrenean 

Iron Route (2004), The Saint Martin of Tours Route (2005), The Cluniac Sites in Europe 

(2005), The Routes of the Olive Tree (2005), The Via Regia (2005), 

TRANSROMANICA (2007), The Iter Vitis Route (2009), The European Route of 

Cistercian abbeys (2010), The European Cemeteries Route (2010), Prehistoric Rock Art 

Trails (2010), European Route of Historic Thermal Towns (2010), The Route of Saint 

Olav Ways (2010), The European Route of Jewish Heritage (2004), The Casadean Sites 

(2012), The European Route of Ceramics (2012), The European Route of Megalithic 

Culture (2013), The Huguenot and Waldensian trail (2013), ATRIUM - Architecture of 

Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe's Urban Memory (2014), The Réseau 

Art Nouveau Network (2014), Via Habsburg (2014), The Roman Emperors and Danube 

Wine Route (2015), In the Footsteps of Robert Louis Stevenson (2015), Destination 

Napoleon (2015), The European routes of emperor Charles V (2015), Route of the 

fortified towns of the Greater Region (2016), Impressionisms Route (2018), Via 

Charlemagne (2018). 

Сертификацията на Съвета на Европа, предоставена в Резолюция Res (2010) 53 за 

създаване на разширено частично споразумение (EPA) относно културните 

маршрути (Съвет на Европа, 2013 г.), предоставя съвети и експертни становища 

помощ за разработването, прилагането, оценката и популяризирането на 

културните маршрути. Това включва експертни познания за: (i) създаване и 

функциониране на мрежи и организации на проекти и разработване на 

споразумения за сътрудничество; ii) проучване на историческия контекст на 

маршрутите и развитието на културното и образователното съдържание и 

дейностите на културните маршрути; iii) разработване на устойчива туристическа 

https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena
https://en.wikipedia.org/wiki/Routes_of_the_Olive_Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Regia
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оферта, основана на културните маршрути, като по този начин се допринася за 

икономическото благосъстояние на регионите; (iv) подготовка и прилагане на 

стратегии за финансиране и насърчаване; v) обучение и изграждане на капацитет 

за операторите на културни маршрути, по-специално по отношение на Съвета на 

Европа и други международни стандарти в областта на наследството и културата, 

както и стандарти за професионална практика в областта на туризма; (vi) 

насърчаване, видимост и всички други аспекти, свързани със спазването на 

стандартите на Съвета на Европа (Graf : 2016). Икономическото, социалното и 

културното развитие на страните зависи от осъществяването на международното 

сътрудничество и подпомагащите дейности (Spassova: 2014). 

Културните маршрути несъмнено създават заетост в туризма, но секторът е 

изправен пред голямо предизвикателство да премине към нови технологии, 

основани на блокчейн и криптовалути. Съществуват вдъхновяващи положителни 

примери, които могат да отворят дискусията за постигане на реален напредък към 

икономически растеж, който е едновременно устойчив и създава достойни условия 

на труд (Канада: 2017). Културният маршрут е добър пример за това как можем да 

използваме блокчейн и криптовалути, за да опишем нова и новаторска концепция 

за пътуване (Стоянова : 2016). Това може да бъде уникален продукт на творческия 

туризъм, който от една страна води до тематично свързване на различни паметници 

на културно и природно наследство в различни страни и нови информационни 

технологии, като се прилагат различни заинтересовани страни и МСП, като се 

подобрява тяхната конкурентоспособност. 

Технологията „блокчейн” осигурява основата за динамичен общ регистър на 

транзакциите (ledger), който може да бъде използван, за да се спести време при 

отчитане на транзакции между страните участващи в предоставяне на туристически 

услуги (но не само), премахване на разходите, свързани с посредници, и намаляване 

на рисковете от измами и подправяне в процеса на предоставяне на тези услуги. С 

използване на блокчейн технология Европейска мрежа за културни маршрути ще 

позволи на участниците в реализация на маршрута – потребители на туристически 

услуги и техните доставчици. Чрез общия регистър на транзакциите всеки участник 

притежава неотменим запис на транзакцията, чието съдържание винаги е 

синхронизирано. Неговата рентабилност и отговорност се определят от следващите 

основни концепции за подкрепа: (i) Общ регистър на транзакциите (ledger); (ii) 

Криптография и частни разплащателни инструменти - токени, които осигуряват 

целостта на съдържанието на регистъра; (iii) Консенсус, при който по-голямата 

част от верижните „възли” от веригата потвърждават валидността на транзакцията; 

(vi) Интелигентни договори (smart contracts), които разрешават и нотариално 

заверяват всяка сделка; 

Блокчейн е нова технология, която може радикално да подобри функционирането 

на културното наследство и по-специално в Европейските културни маршрути и да 

създаде нови възможности за иновации. Разработването на блокчейн технологиите 

през последните няколко години съдържа много примери за мрежи от различни 

организации, които си сътрудничат за създаване на стойност и подобряване на 

конкурентоспособността. Мрежата в контекста на европейските културни 

маршрути може да работи заедно с местните заинтересовани страни и МСП на 

местните пазари, които биха могли да обменят активи под формата на стоки и 

услуги между участниците.  
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Целта на изследването е да подкрепи създаването на Европейски културни 

маршрути с наименование „Пътят на Св.Св. Кирил и Методий” и „Пътят на Св. 

Софронийй Врачански (Добрева : 2015).” (Route of St. St. Cyril and Methodius and 

Route of St. Sophronius of Vratsa), като изследването демонстрира възможностите за 

създаване на такива нови европейски маршрути и тяхната регистрация в 

съответствие с програмата на Съвета на Европа и  Европейският институт за 

културни маршрути (Люксембург), 

 

Методология 

Задачата на изследването е да се определи  потенциалната роля на внедряването на 

блокчейн система и разплащането с криптовалути (частни и публични), върху 

Европейски културни маршрути с наименование „Пътят на Св.Св. Кирил и 

Методий” и „Пътят на Св. Софронийй Врачански” и да се дигитализира цялостната 

мрежа на Европейските културни маршрути като се въведе иновативен подход към 

съвременните дигитални техники и възможностите за тяхното бъдещо прилагане в 

процеса на дигитална трансформация в туризма.  

Изследването се основава на смесени методи. Анализът отразява частично 

изследването на документи, изготвени през последните 10 години от Европейския 

съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО по отношение на създаването на културни 

маршрути. Емпиричните данни съчетават качествени и количествени методи на 

изследване. Проучването чрез въпросник беше проведено през 2018 г. и беше 

предназначено да отговори на въпроса за изследването дали експертите 

занимаващи се с културно-историческо наследство и туризъм приемат създаването 

на Европейски културни маршрути с наименование „Пътят на Св.Св. Кирил и 

Методий” и „Пътят на Св. Софронийй Врачански” и дали отрасълът е съгласен да 

приеме блокчейн система базирана на въртешна криптовалута в своята оперативна 

структура и функции. Въпросникът беше разпределен измежду участниците и бяха 

проведени последователно полуструктурирани интервюта с 21 експерти от туризма 

и културните индустрии, включително главен изпълнителен директор на културни 

институции, музеи, специализирани туристически агенции. Зададените въпроси 

във въпросника бяха артикулирани лице в лице, а интервюто беше последвано 

веднага след попълването на въпросника. Въпросите бяха 3 вида; общи въпроси за 

социално-икономическия профил на респондента, а вторият - за готовността на 

туристическата индустрия за въвеждане на нови културни маршрути, както и за 

приемането на технологията блокчейн от туристите и индустрията и степента на 

нейното въвеждане в атракциите и по маршрутите по въпроси. Този раздел от 

въпроси ни позволи да изготвим SWOT анализ на проучването на възможностите 

за прилагане на блокчейн за Югоизточна Европа. Третият вид е обобщаващи 

въпроси за нуждите на анализа на участниците. 

Интервютата с експерти по ключови информатори в културните индустрии ни 

позволиха да тестваме разбирането на концепцията, разписана във въпросника, и 

да съберем по-задълбочена и по-богата информация за създаването на нови 

културни маршрути и готовността на индустриите за операции с блокчейн вериги, 

обслужващи тези културни маршрути. Поради изследователския характер на това 

проучване и профила на респондентите, целта на събирането на данни не беше да 

се постигне представителна извадка. По-скоро идеята е да се възползват от 

мненията на експертите по отношение на изброените по-горе изследователски 

https://www.book.store.bg/c/p-pc/id-18080/knigi-ot-vania-dobreva.html
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въпроси. В тази връзка анализът, който направихме, е възпроизведен чрез 

качествени методи и се извършва като тематичен анализ. Дескриптивната 

статистика не се прилага поради малкия размер на извадката. 

 

Изводи и заключение  

Според мнението на респондентите и изготвения SWOT анализ технологията 

блокчейн ще има следните четири потенциални приложения в Европеиските 

културни маршрути и в частност „Пътят на Св.Св. Кирил и Методий” и „Пътят на 

Св. Софронийй Врачански”: 

Създаването на Европейски културни маршрути с наименование „Пътят на      

Св.Св. Кирил и Методий” и „Пътят на Св. Софронийй Врачански ” (Route of       

     St. St. Cyril and Methodius and Route of St. Sophronius of Vratsa), като нови 

     европейски маршрути и тяхната регистрация в съответствие с програмата 

на      Съвета на Европа и  Европейският институт за културни маршрути, могат 

да      допринесат за икономическия и социалния потенциал на регионите, и 

също      така да въведе нови модели за получаване на предимство за 

сътрудничество и      повишаване на конкурентоспособността на културните и 

туристическите      институции; 

Европейските културни марпрути, които работят с десетки хиляди потребители и 

доставчици в различни географски райони използвайки 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, потребители и др; 

Сигурност при договаряне:  Блокчейн може да захранва интелигентни договори 

между многобройни юридически лица, от споразумения за франчайзополучатели и 

договори за предпочитани доставчици, до корпоративни групи и управлявани 

договори за бизнес пътувания и др; 

Универсални цифрови идентификатори: 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; 

Използване на изкуственият интелект: Изкуственият интелект вбъдеще ще има по-

непосредствено въздействие върху програмите свързани с Европейските културни 

маршрути както в информационната част и незабавния превод от и на различни 

езици, така и в системите за сигурност и допуск;  

В заключение не трябва да пренебрегваме бизнес възможностите на приложение на 

блокчейн системите и въвеждането на криптовалути (публични и частни) в 

системата на Европейските културни маршрути, тъй като пазарът очевидно не само 

се стреми, но и все повече отговаря на тяхната ефективност. Въвеждането на 

блокчейн системите в Европейските културни маршрути със сигурност ще отнеме 

доста време, преди да се случи в практиките но това време идва. 
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СВИЩОВ – МЕЖДУ ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ 

ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИТЕ ПРАКТИКИ (1878-1912 Г.) 

Доц. д-р Маргарита Маринова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: В статията се прави преглед на търговското и промишленото 

предприемачество в Свищов в периода след Освобождението до войните 1912-1918 

г. Разглежда се и въпроса за функционирането на търговския капитал и сферите на 

неговото приложение. Достига се до извода, че в града предприемачите остават 

силно свързани с възрожденските практики (дистанцирани са от акционерното 

начало в бизнеса, предпочитат да насочват натрупания в търговията капитал в 

банкерство, а не в производство, работят еднолично или в събирателни дружества 

с неограничена отговорност и др.). В светлината на някои от икономическите 

теориите от кръга на неоинституционализма и за същността на капиталистическата 

фирма се заключава, че събирателните дружествата, които те създава, имат за цел 

да намалят транзакциалните разходи, свързани с функционирането на пазара, че 

само в известна степен търговците са носители на „творческото разрушение“, тъй 

като участват в създаването на малко на брой модерни предприятие (според 

теорията на Шумпетер), но основната характеристика на тяхното 

предприемачество се състои в това да купува евтино стоки и да ги продава скъпо 

(по теорията на Кирцнер). 

Ключови думи: Свищов, търговия, предприемачество, модернизация 

 

ENTREPRENEURSHIP AGAINST WITHOUT WAR (1912-1918) - 

EXPERIENCE OF CHARACTERISTICS 

Assoc. Prof. Margarita Stefanova Marinova (PhD) 

Abstract: The article reviews the different types of entrepreneurship in Svishtov in the 

period after the Liberation until the 1912-1918 wars. It comes to the conclusion that 

commercial entrepreneurship is the most developed and the industrial is significantly less 

pronounced . Variable successes are the manifestations of the financial and the credit, 

and, although on a smaller scale, there are manifestations of successful agrarian 

entrepreneurship. As a process of organizing and managing economic activity in 

assuming a certain risk for profit, entrepreneurship finds ground in Svishtov, but its 

innovative country is less pronounced. In the light of some of the economic theories about 

the essence of entrepreneurship, it is concluded that Svishtov's businessmen are, to a 

certain extent, the carriers of "creative destruction" because they are involved in the 

creation of a few modern enterprises (according to Schumpeter's theory) a characteristic 

of their entrepreneurship is to buy cheap goods and sell them dearly (according to 

Kirchner's theory). 

Keywords: Svishtov, traders, entrepreneurship, modernization, 

 

В българската стопанско-историческа наука темата за предприемачеството от 

последните десетилетия на Възраждането до 1944 г. за сега присъства в ограничен 

брой изследвания (Иванов, М. 2013, с. 38). Настоящата статия представлява първи 

опит да се очертае развитието на предприемачеството в Свищов в периода след 
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Освобождението до войните (1912-1918 г.) и да се определи неговия характер 

съобразно някои от теоретичните концепции за ролята и мястото на предприемача 

в стопанството. С оглед на това, че стопанското минало на града е все още 

сравнително слабо проучено, изводите ни се базират на обобщени данни за 

фирмите от Търговския регистър на Свищовския окръжен съд, на резултатите от 

градското икономическо развитие, публикувани в различни източници, както и 

досегашни изследвани, в това число и наши, по някои аспекти от него. Изложението 

няма претенцията за изчерпателност и пълнота и може да се разглежда като база, 

върху която след нови бъдещи проучвания на дейността на отделни индивидуални 

и дружествени фирми, характеристиката на предприемачеството в Свищов ще 

може да обогатена. 

В съществуващите многобройни концепции, които се появяват в различни 

исторически периоди и са плод на различни теоретични подходи, на емпирични 

натрупвания и практически резултати, предприемачеството се определя по 

различен начин и днес е трудно да бъде дефинирано точно. В настоящото 

изследване ще се ръководим от схващането за предприемачеството като процес на 

организация и управление на стопанска дейност при поемане на определен риск с 

цел получаване на печалба като едновременно с това ще се отчита неговата 

обвързаност с наличието на иновации и откриване на възможности (Ганев, П. 2013, 

с. 29). Смятаме, че с оглед характера на разглеждания етап от българското 

икономическо развитие (начало на стопанска модернизация в една изостанало от 

водещите европейски страни държава) то най-адекватно отразява тогавашната му 

същност и проявление. 

Особеностите в развитието на предприемачеството в българското общество 

произтичат от спецификата на отделните етапи на историческото развитие, от 

влиянието на политическите системи, от особеностите в народопсихологията на 

българина, както и от действието на различни икономически фактори (Христова, 

В. 2018, с. 51). В периода на Възраждането, и по-специално от началото на ХІХ в., 

главно под влияние на провежданите в Османската империя военни, 

административни, съдебни и икономически реформи, както и вследствие на 

засилените търговски връзки със Западна и Средна Европа, стопанската активност 

на българското население нараства. Предприемаческите умения на българите се 

проявяват в няколко насоки: участие в системата на откупуване на данъци; 

организиране на занаятчийско, манифактурно и фабрично производство, 

стимулирано силно от държавните поръчки за обличане и изхранване на армията и 

администрацията; извършване на мащабна вносно-износна търговия (Иванов, М. 

2013, с. 38-40). Най-големи печалби носи търговията и именно в тази сфера протича 

най-бързо процесът на първоначално натрупване на капитала. Всеобщата 

несигурност в империята обаче е пречка за насочване на натрупаните там капитали 

към индустриални начинания и те често се влагат в лихварство и банкерство. 

Непосредствено след Освобождението и през първото десетилетие от 

съществуването на Княжество България цялостната обстановка в страната, 

изключая тази в някои развити търговци центрове, не е много благоприятна за 

предприемачески инициативи. Търновската конституция утвърждава 

неприкосновеността на частната собственост и така открива перспективи за 

напредък на цялостния стопански живот, но липсата на достатъчно капитали, 

неразвитата банкова система, силната чужда конкуренция и др. забавят развитието. 

Пречка е и бурния политически живот и острото противопоставяне в обществото. 
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Постепенно, особено след края на 80-те години на ХІХ в. условията се подобряват: 

ускорява се процесът на първоначално натрупване на капитала, Българската 

народна банка разширява кредитните си функции в полза на търговията и 

индустрията, възникват местни кредитни дружества, подписват се нови търговски 

договори и др. Държавата създава и законодателна основа за предприемачество 

чрез серия от икономически и социални закони, сред които важно значение имат 

Закона за задълженията и договорите (1892), Търговския закон (1898 г.), Закон за 

имуществата, собствеността и сервитутите (1903 г.) и др.(Савов, Е. 2013, с.63-78). 

Успоредно с това тя полага специални грижи за създаване на родна промишленост 

чрез своята насърчителна политика, намерила ярък израз в трите закона за 

насърчаване на местната промишленост от 1895, 1905 и 1909 г. В хода на 

изграждащото се национално стопанство и протичащата модернизация чрез 

развитието на търговското, промишлено, финансово и аграрно предприемачество 

България преди началото на Балканските войни отчита видим стопански напредък.  

В навечерието на Освобождението Свищов е сред най-търговските български 

градове. Възходът му започва след 30-те години на ХІХ в., когато се открива 

свободното корабоплаване по р. Дунав. Благодарение на своето удобно географско 

разположение той израства като център на мащабна вносно-износна търговия. В 

града много бързо се разраства търговското предприемачество. Основават се 

множество фирми (еднолични или дружествени на роднинско-приятелска основа 

върху принципите на неограничената отговорност), които извършват търговия 

(посредническа и/или на собствена сметка), свързана с износ на зърнени храни и 

други селскостопански суровини и с внос на колониални и манифактурни стоки, 

сол, дървен материал и др. (Друмева, М. 2018, с. 18-111). По данни на изследователя 

на миналото на Свищов Стефан Ганчев към 1878 г. търговските фирми в града са 

около 45 на брой, и те включват над 200 семейства (Ганчев, Ст. 1996, с. 379-401).  

През трите довоенни десетилетия от 1878 до 1912 г. развитието на търговското 

предприемачество в Свищов е пряко свързано с мястото, ролята и значението на р. 

Дунав като един от транспортните канали, през който се извършва 

външнотърговския обмен на България. До края на ХІХ в. Дунав по относителен дял 

на вноса е на първо място спрямо сухоземните пътища и Черно море и на второ 

място при износа, като запазва лидерска позиция при износа на зърнени храни 

(Маринова, М. 2016, с. 371-372). Тогава Свищов има добри шансове да засили 

търговските си позиции, завоювани през Възраждането. Градът е център на богат 

селскостопански район, чиято продукция се насочва естествено за износ през 

неговото пристанище, а големите пазари на прибалканските селища като Ловеч, 

Троян, Дряново, Севлиево, Велико Търново, а също и някои южнобългарски 

градове, очакват вносните стоки, преминаващи транзит през Свищов и достигащи 

до тях по старите утвърдени маршрути (Свищов, 1980, с. 158-159). През тези 

години възникват многобройни еднолични и дружествени фирми за вносно-

износна търговия. Пред тях стои задачата да завоюват пазари и да се утвърдят като 

надеждни партньори на български и чужди фирми.  

През първото десетилетие на ХХ в. в резултат на държавната политика за 

пренасочване износа към Черно море, ролята на Дунав във външната търговия 

намалява и тя заема постепенно третото място по относителен дял и при износа и 

при вноса. В рамките на дунавската търговията се залага на укрепването на Русе 

като основен неин център. С пускането в действие на централната железница през 

1899 г. и жп линията Русе – Търново през 1900 г. върху Свищов е нанесен силен 
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удар. Той се подсилва от общия спад на икономическата активност поради кризата 

от 1897-1902 г., както и от големите наводнения в края на 90-те години. 

Перспективите за въздигането му не са обещаващи и предвид на това, че се отлага 

за по-късно строителството на предвидения по правителствена програма кей в 

града и на жп линията Свищов – Левски. Търговското значение на Свищов рязко и 

бързо намалява. От първо място по процентен дял при износа в рамките на деветте 

крайдунавските града до края на ХІХ в., през 1911 г. той вече е на шеста позиция 

(Маринова, М. 2016, с. 377). През тези години новооснованите фирми са предимно 

еднолични за търговия на дребно с хранителни, манифактурни и най-вече 

колониални стоки.  

За сега все още не е проучен и установен точният броят на съществуващите в 

Свищов търговски фирми до 1912 г. Тук ще посочим тези от тях, които се 

регистрират през 1898 г. при влизане в сила на Търговския закон, съществуват през 

целия довоенен период и за които има информация, че извършват вносно-износни 

сделки в големи обеми. Сведенията дават основание да допуснем, че те не са по-

малко от 40 на брой. Така например според общинското градско ръководство през 

1890 г. тези фирми са между 30 и 40 на брой32, а според местната преса, в средата 

на първото десетилетие на ХХ в. големите фирми са 4033. Тук на първо място влизат 

основаните през Възраждането фирми, които благодарение на доброто управление, 

успяват да се пригодят към новите условия след Освобождението и да се развиват 

успешно. Тези фирми са: „Братя Самоковлиеви“, (1873 г., банкерство и износ на 

зърно), „Георги Н. Високов“ (1864 г., житарство и суватлък), „Филип Маринов“ 

(1871 г., търговия с храни), „Братя Апостол и Анастас Моневи“ (1873 г., 

житарство), „Бръчков & Кодов“ (1874 г., купуване-продаване на храни и други 

стоки), „Бр. Д. Стамови“(1875 г., купуване и продаване на разни; търговци на 

манифактурни стоки) „Ангел Цвятков и Сие“, (1847 г., купуване и продаване на 

едро и дребно с манифактурни стоки и дреболии), „Петър Димов и Христо 

Донков“ (1868 г., търговия на дребно с манифактурни стоки и бояджилък)„Д. 

Начович“ (1845 г., търговия с колониални стоки), „В&Д Павурджиеви“ (1875 г., 

търговия с колониални стоки), „Бр. Теодорови“ (1868 г., износ на храни и търговия 

на дървен строителен материал), „Киро Ил. Вълев“ (1868 г. търговия с дървен 

материал)(Вачева, Е. 2018, с.332-338). 

Втората голяма група включва фирмите, създадени до края на ХІХ в. Износители 

на жито и зърнени храни са: „Николай Няголов &Ангел Т. Бакотов“ (1879 г.)34; 

„Братя Т. Мурдарови“ (1884 г.)35, „А. Бръчков &Ю. Начев“ (1886 г.)36, „Ив. 

Панев & Синове“ (1878 г.)37,  Цани Тихов &Синове (1888 г.)38, „Н. Попов &А. 

Минчев“ (1888 г.)39, „Васил Хр. Стаевски и Минко Хр. Стаевски“ (1889 г.) „Бр. 

Караначеви“ (1894 г.)40, )41, „Братя К. Цанкови“ (1897 г. )42, „Михаил К. 

                                                           
32 ДА-В. Търново, ф. 661К, оп.1, а.е.30, л. 47. 
33 Свободна трибуна, І, 44, 7 април 1905. 
34 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 78-79. 
35 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 53-54. 
36 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 66-67. 
37 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 30-31. 
38 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 63-64. 
39 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л.86-87. 
40 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 23-24. 
41 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 19-20. 
42 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 33-34. 
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Аврамов“ (1888 г.)43, „Братя Васил и Христо Маринови“ (1892 г.)44, Пантелей 

Хинков (1896 г.)45  и др. Вносители на сол са: „Аврамов &Цоков“ (1878 г.)46 

„Шаранков &Райчев“ (1883 г.); „Ангел П. Дренков & Сие“ (1882 г.)47; на 

манифактурни стоки: „Братя Ил. Халачеви“, (1880 г.)48, (формата прекратява 

дейността си през 1905 г.), „Саламон Абулаш& Сие“, (1880 г.,)49; „Коста и Тодор 

Панайотови“ (1882 г.)50, Лука Иванов (1878 г.)51 ; на колониални стоки: „Тодор 

Касабов и Сие“, (1878 г.)52, „С. Ст. Бръчков &Ив. К. Хинков“ (1889 г.)53, 54, 

Рашо Пенев (1890 г.) 55, „Марко Д. Самоковлиев“ (1889 г.)56,“Братя 

Константинови“, (1892 г.)57, „Иван Йорданов“ (1896 г.)58 и др. 

Сред фирмите, основани през първото десетилетие на ХХ в. и развили широка 

дейност, са „Васил Екимов&Сие“ (търговия с разни храни други местни 

артикули)59 и „Теодоров Сие Ненов“ за „комисионна, спедиция на внос и износ на 

местни и чуждестранни стоки, размяна на пари и инкасо“ 60.  

Основният мотив при търговското предприемачество е печалбата. Търговията 

привлича с възможността за кратко време една стока да се продаде на цена по-

висока отколкото е купена и така да се придобие сигурна печалба. Средствата за 

започване на бизнес при едноличните фирми обикновено са собствени - събрани в 

рамките на семейството. Същото е при дружествените фирми, които са изградени 

или на роднинска или на приятелска основа. Те обикновено се състоят от двама, и 

по-рядко от трима или повече души. Предприемаческата инициатива „изригва“, 

образно казано, както се вижда от годините на основаване на фирмите, през 1878-

1879 г., обезпечена в известна степен и от т.н. „руски пари“, които попадат в ръцете 

на населението вследствие на активната търговия с руските власти по снабдяването 

на войската с храни и продоволствие. С разрастване на сделките и улесняването на 

достъпа до кредит, много предприемачи-търговци започват да ползват заеми от 

БНБ – освен краткосрочни, те вземат сериозни като брой и суми ипотечни кредити, 

а също и кредити от двете местни спестовни акционерни дружества. Показателен е 

факта, че за периода 1886-1889 г. Свищовска околия по брой и размер на 

ипотечните кредити, осигурени от БНБ, е на 4 място след Софийска, Варненска и 

Русенска, и че и през следващите години е също след челните места като през 1896 

г. броят на ипотеките е вече 106 на обща сума 289 750,45 лв. (Маринова, М., Вачева, 

Е. 2018, с. 96-100).  

                                                           
43 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 66. 
44 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л.75-76. 
45 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 83. 
46 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 22-23. 
47 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 55-56. 
48 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 42-43. 
49 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 38-39. 
50 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 37-38. 
51 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 30. 
52 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 24-25. 
53 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 31-32. 
54 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 59-60. 
55 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 8. 
56 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 261, л. 38. 
57 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 26-27. 
58 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 19-20. 
59 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 57-58. 
60 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 133-134. 
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Предприемачите са наясно с рисковете, които поемат. Те идват от несигурността в 

развитието на стопанството, невъзможността да се предвидят промените и 

бъдещите икономически тенденции, динамиката в движението на цените и др. 

Търговците-житари отчитат и възможните загуби поради слаби реколти, щети от 

наводнения и други природни бедствия. И повечето от тях успоредно с житарството 

се ангажират и с друга търговия или други дейности, които освен че им носят 

печалба, дават и сигурност за стабилитет при неблагоприятни години за износа на 

храни. Например Ф. Маринов, стар възрожденски търговец-житар, през 1893 г. 

основата събирателно дружество „ Ф. Маринов &Синове“ за търговия с железарски 

стоки61.  

Търговията носи печалби, но тя съвсем не е лек занаят. Тя изисква и набор от лични 

качества, инициативи, специфични знания и умения. Още пред 1887 г. излизащото 

в Свищов първо икономическо списание „Промишленост“ пише, че днес 

търговията вече не е каквото и да е занятие, че тя е станала особено изкуство и че 

за „сполучливото й водене“ са нужни знания и опитност, усърдие и много работа, 

познаване на търговското законодателство и общуване с банките и др. Посочва се 

още, че тези от старите търговци, които не проявяват такива качества, са обречени, 

защото те днес „…по цял ден стоят със сгърнати ръце в дюгеня си,“ и се каят, че 

търговията западала и не била това, което била преди 20 години  (Атанасов, Хр. Н. 

1887, с. 66). През последните възрожденски десетилетия мнозинството свищовски 

предприемачи имат модерно търговско поведение. Те използват двойното 

счетоводство, ползват копирни книги за вписване на кореспонденцията, показват 

висока компетентност по правни и икономически въпроси, ползват чужди езици, 

най-вече немски (Русев, И. 2015, с. 444-451). След Освобождението това високо 

ниво на компетентност на търговците  в голяма степен се запазва и развива. 

Особено важни уменията се проявяват при организиране отделните фази на 

търговските операции (търсене и закупуване на стоки, транспортирането им до 

крайното предназначение, продажбата им), за изграждане на необходимата 

инфраструктура (складови бази, магазии). За търговците-житари е много важно да 

формират група от калаузи и кърджии, които да изкупуват по селата продукцията62. 

Всички тези дейности изискват упоритост, енергия и постоянство. В хода на 

работата търговците се грижат да откриват нови клиенти, да променят съобразно 

търсенето асортимента на вносните стоки особено от групата на манифактурните и 

колониалните изделия. Фактът, че всички тези фирми работят през целия довоенен 

период е достатъчно доказателство, че те се справят с възникващи трудности, 

прилагат нови идеи и подходи в дейността си. Има и още едно обстоятелство, което 

трябва да бъде отчетено като важно за тяхната устойчивост – те се ръководят от 

предприемачи-първо поколение. Практиката показва, че понякога смяната на 

поколенията в ръководството на бизнеса носи сътресения, макар че в същото време 

крие простор за нови насоки на развитие. Второто поколение навлиза бавно и все 

още няма решаващата дума в бизнеса. Малко са фирмите, в които има такива 

промени поради доброволно оттегляне на основателите с оглед напреднала възраст 

(К. Аврамов – през 1902 г., Ив. Панев – 1900 г.). Що се касае до образованието на 

предприемачите, повечето от тях натрупват знания и опит в практиката, малка част 

имат специална подготовка. Сред тях са Иван П. Панев, който през 1894-95 г. 

завършва търговската гимназия в Свищов, а после и Виенската търговска академия, 

                                                           
61 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 68-69. 
62 ДА– В. Търново, ф. 661К, оп.1, а.е.23, л .2. 
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Владимир Цоков, който също завършва търговската гимназия, но през 1889-1890 

г., а след това и Анверския търговски институт и Киро Абаджиев – подобно на тях 

– възпитаник на търговската гимназия в Свищов (Юбилеен сборник, 1909, с.133, 

136). 

Търговската предприемаческа прослойка получава подкрепа от Свищовското 

градско общинско управление. Тя се изразява в три основни насоки: грижи за 

поправката и направата на улиците, които свързват входа на града с 

пристанището63; поправка на някои от най-важните от многобройните банари, 

особено на този при Ат-пазар, срутването на който от началото на 80-те години 

затваря една от улиците за връзка с пристанището64; опити за осигуряване на 

средства за направата на малък кей на пристанището и поправка на една 

пристанищните улици, като за целта се изиска от правителството да предостави на 

общината сумата от полупроцентовия сбор, събиран от пристанището, които отива 

в държавната хазна65; отпускане на терени при изгодни условия в района на 

пристанището за строеж на магазии66. 

Макар и да не разполагаме с достатъчно конкретна информация относно мащаба на 

дейност на търговските фирми, за асортимента, цените и количествата на внасяните 

от тях стоки, за контактите и връзките им с други фирми, имаме основание да 

допуснем, че от гледна точка на иновациите, като важен елемент от 

предприемаческия процес, търговското предприемачество е повече рутинно и по-

малко иновативно. При рутинното предприемачество има стартиране на нов 

бизнес, който обаче не предлага нищо ново в качествено отношение, не задоволява 

качествено нови потребности. При иновативното отличителния белег е търсенето 

и реализирането на новото. Това с особена сила се отнася до организацията на 

дейността на фирмите. При тяхното разрастване и усложняване на търговията 

предприемачите не показват готовност да предприемат общи стъпки за 

модернизацията й като например общи действия за проучване на пазара, за 

създаване на някаква форма на акционерно търговско дружество, за създаване на 

фирми с чужди търговци, за сдружаване с цел изпращане на агенти в по-главните 

европейски тържища, които да ги осведомяват за движението на курсовете. В тези 

области те действат самостоятелно, което коства и разходи и не винаги е 

достатъчно ефективно (Маринова, М, Вачева, Е. 2018, с.117-118). 

Тук ще си позволим да представим кратко описание на дейността и организацията 

на работа на фирмата „Ангел Цвятков и сие“ като пример за едро и успешно 

търговско предприемачество. По сведения на големия стопански деец Ст. Бочев 

Ангел Цвятков е безспорен лидер във вноса на манифактурни стоки, а освен това 

дълго време оспорва дори предимствата на русенските фирми в тази сфера (Бочев, 

Ст. 1998, с. 597). За сега само за тази фирма са открити документи, които дават 

конкретни факти за контактите й, за асортимента на внасяните изделия и вложените 

средства за купуване на стоки, макар те да са само за 80-те години на ХІХ в. 

Данните са почерпени от „Вносната магазинна книга №1“ на фирмата за  периода 

1879-1889 г., съхраняване в Свищовското читалище „Еленка и Кирил Д. 

Аврамови“.  

                                                           
63 ДА– В. Търново, ф. 661К, оп.1, а.е 32,33. 
64 ДА– В. Търново, ф. 661К, оп.1. а.е. 27, л. 29-31. 
65 ДА– В. Търново, ф.661К, оп. 1 а.е. 25, л. 14-18. 
66 ДА– В. Търново, ф. 661К, оп.1, а.е. 23,л. 25, л. 49-50 и др. 
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Ангел Цвятков е роден около 1828 г. в Свищов. Баща му умира рано и той е 

отгледан от майка си Тушка. Много млад, той чиракува при терзия-шивач, а малко 

по-късно вече практикува сам този занаят (Ганчев, Ст. 1996, с. 397-398). През 1847 

г. захваща търговия с манифактурни стоки. По-късно в нея се включват и неговите 

синове. Според информацията в Търговския регистър събирателното дружество 

„Ангел Цвятков и Сие“, се състои от Филип, Владимир, Цветан и Стефан А. 

Цвяткови и се занимава с  купуване и продаване на едро и дребно с 

манифактурни стоки и дреболии. През 1901 г. фирмата открива клон в Русе, а 

през 1905 г. и клон в София, които извършват същата търговия. Един от нейните 

членове Филип Цвятков се мести за постоянно в Русе, тъй като там клонът на 

дружеството бързо увеличил операциите си. Свищовският клон продължава да се 

ръководи от основателя Ангел Цвятков заедно с младия Стефан Цвятков67. През 

1914 г. настъпват промени в състава на дружеството: Стефан и Владимир А. 

Цвяткови напускат, а останалите двама Филип и Цветан А. Цвяткови продължават 

да се занимават със същата търговия. Магазинът в Свищов се закрива, а остават 

тези в Русе и София68. Капиталът на фирмата се увеличава и чрез зестрата на Цветан 

А. Цвятков от 20 000 лв. при женитбата му през 1903 г. с дъщерята на Петко 

Аврамов – Милка69. (Петко Аврамов е търговец, който през 1901 г. заедно със сина 

си Димитър създава събирателно дружество за продажба на храни70).А. Цвятков 

има още един син – Александър, който загива през 1885 г. при метежа в Русе, а 

споменатия вече Владимир загива на фронта през 1917 г. (Ганчев, Ст. 1996, с. 398).  

От „Вносна магазинна книга №1.” на Ангел Цвятков става ясно, че за 1878 г. – от 

октомври до края на годината – от магазина му са продадени стоки за 18 723.25 

гроша, за периода 1879 – 1881 г. няма данни, а за 1882 г. е отбелязано само, че 

остават стоки за 473 533.38 гроша, които се пренасят за следващата година. За 1883 

– 1888 г. са описани фактури за внесени в магазията стоки, не винаги се уточнява 

какви са. През 1883 г. са внесени стоки за 1 662 635.24 гроша; 1884 г. – за 571 248 

гроша; 1885 г. – за 1 093 373.34 гроша; 1886 г. – за 1 163 714 гроша; 1887 г. – за 868 

015.10 гроша; 1888 г. – за 1 809 211 гроша; 1889 г. – за 1 464 631.16 гроша, в златни 

левове = 244 109, 39. 

А. Цвятков внася стоки чрез солидно изградена широка мрежа от партньорства с 

търговски фирми от редица европейски градове. Очевидно през годините той си 

печели авторитет на опитен и честен търговец, на който може да се разчита. От 

книгата се вижда, че чрез Ст. А. Камбуров внася френски стоки. Особено силни са 

контактите му с търговци от Виена, сред които са Емил Лейзер, Якоб Фридеско, 

Братя Н. Киселови, Йохан Шлейзингер, Франц Вилхелм, Алберт Розенблих, Август 

Кинтшлер. Поддържа отношение и с търговци от Виена и Пеща – Стефан С. 

Кухинка; от Виена и Русе: Н. С. Ковачев; от Пресбург (Братислава): Зигмунд 

Соненфелд; от Берлин: Александър Кач; от Магдебург: В. Хайнес вероятно 

музикални инструменти); от Липиска (Лайпциг) внася вълна чрез Карел Фридер, 

Менгел&Крюгер, Братя Нико Келер, Карел Брюл, Йохан Хампф и синове (от 

последните внася чорапи), Фридерик Борнеман (доставя му атлази); от Манчестър: 

Артур Леви (предлага американ, прежда, памук); Оксфорд: Асимаки Хаджополу, 

от Бирмингам - Линднер и С-ие; от Париж: Е. Малбек  и Алфред Сайтел; от Лион: 

                                                           
67 Подкрепление, І, 13, 28 април 1902. 
68 ДА– В. Търново, ф. 928К, оп.1,, а.е. 645, л. 28-29. 
69 ДА – В. Търново, ф. 928К,оп. 1, а.е. 645, л. 28-29. 
70 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп.1, а.е. 645, л. 132-133. 
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Хенри (Анри -?) Гесман; от Цюрих: Милер Станд. Фирмата на В. 

Рашеев&Стоманяков му осигурява руско платно, ленени тъкани. За вноса използва 

също и фирми от България. В Русе си партнира с - Кирияк Хаджополу, Алекс. А. 

Цвятков, Саркис Куюмчиян, Тодор Чавов; във Варна с Влиезер Ардити, Азария 

Поликари, Евгени Сигрист, Леополд Блумберг; Блумберг и Сахатчи, Андрей 

Анастасов; в Никопол с Йозеф Коен и други. Тази международна мрежа от агенти 

предполага владеене на чужд език, което А. Цвятков или неговите синове със 

сигурност ползват. 

Листата на внасяните стоки е разнообразна и включва различни видове желязо, 

сандъци захар, кутии с кафе, фунтове чай, памучни прежди сулан – различни 

номера според дебелината на нишката; топове американ; кожи; шалове, кърпи, ризи 

и фусти, панталони, четки, колани; обувки; гребени; кибрит; книги; вакса; кутии с 

цигари и табакери; часовници, огледала, съдове за хранене; тефтери, календарчета; 

парфюмерия, сапуни. 

Зад тази дейност стои наистина упорит труд и постоянство. Очевидно към това 

трябва да прибавим и пословична пестеливост, за която говори един на глед дребен 

факт. На 1 юли 1892 г. моли общинското управление да му върне върнат 7 лв. 82 

ст. падарина на пишмана край града, защото той там си има човек, който го пази – 

там има къща и свои падарин 71 и не смята за нужно да плаща за едно и също нещо 

двойно. 

До края на ХІХ в. в Свищов не може да се говори за развитие на промишлено 

предприемачество. Търговията с бързите печалби, които носи, е изцяло обсебила 

умовете на местните стопански сили, които живеят с убеждението, че се 

„българските холандци“ и не проявяват никакъв интерес към инвестиции в 

индустриално производство. В изложенията на окръжните управители от 80-90-те 

години на ХІХ в. не еднократно се посочва, че в Свищов за индустрия не може да 

се говори, че такава в европейски смисъл на думата не съществува72. Отбелязва се 

също, че и занаятите, които не са засегнати от ударите на промишления внос, не 

проявяват никакъв стремеж да се модернизират. В средата на 90-те години  в 

Свищовска околия работят 1 плетачница за долни вълнени дрехи, 2 печатници, 3 

фабрики за сода, 1 тютюнева фабрика, 4 дараци, 96 мелници, от които 92 се 

задвижват с вода, 3 с газови мотори и 1 вятърна73. По време на кризата от края на 

ХІХ в. в града се създават две модерни мелници - валцовата мелница 

„Петрович&Веселинов“ (1899)74 и газомоторната мелница на Васил Златанов в 

съдружие с Христо Теодоров и Георги С. Ковачев (1898 г.)75. През втората 

половина на първото десетилетие на ХХ в. във връзка с включването на Свищов в 

националната жп мрежа чрез пускане в експлоатация на отсечката Свищов-Левски 

(1909 г.) се проектира изграждане на фабрики за гвоздеи, обработка на дървен 

материал и др., но те са инициирани от граждани от други градове. (Маринова, М. 

Вачева, Е. 2018, с. 78-80). Известни са и два опита за изграждане на модерни 

промишлени предприятия, в които да се използват най-модерни европейски 

технологии. Първият е на Ст. Веселинов от 1899 г. за фабрика за консерви, която 

                                                           
71 ДА – В. Търново, Ф. 661 К, оп. 1, а.е. 31, л. 94. 
72 Изложение за състоянието на Свищовский окръг през 1889 г. С., 1889, с. 18; Изложение за 

състоянието на Свищовското окръжие за 1894-1895 г., Свищов, 1895, с. 46. 
73 Изложение за състоянието на Свищовското окръжие през 1895-1896г. Свищов, 1896, с. 61-62. 
74 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп.1, а.е. 645, л. 118-119. 
75 ДА – В. Търново, ф.928К, оп. 1, а.е 593, л. 121. 
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да консервира месо, риба и раци по най-висока система (Produse A. D. Echevanne)76, 

вторият е от 1912 г. – за изграждане на модерна спиртна фабрика на акционерен 

принцип77. И двата проекта не се реализират като за втория влияние оказва 

започналата Балканска война.  

Най-голямата производствена инициатива представлява акционерното търговско 

индустриално дружество „Светлина“. То се посреща с огромни очаквания от 

градската общественост. Дружеството започва дейността си през 1895 г. и има за 

предмет на дейност търгуване с газ (петрол), внасян от Батуми (Русия). Основният 

капитал е 450 000 лв., разпределен на 2 250 безименни акции, всяка от по 200 лв., а 

срокът на действие е до 14 декември 1920 г. В плановете на дружеството влизат 

построяване на резервоари и фабрично заведение за изработване на тенекиени 

съдове, дървени сандъци и бурета за пренасяне на газта, а също и обзавеждане 

рафинерия за получаване на газ от нефт78. Тази амбициозна програма обаче не се 

реализира както поради силна външна конкуренция, така и поради неправилно 

управление и от 1904 г. дружеството преминава в ликвидация79.  

В навечерието на войните в Свищов продължават да съществуват газомоторната 

станция на Васил Златанов, която с течение на времето напредва в 

модернизирането си и по данни от 1905 г. в нея е вложен 60 000 лв. капитал, с 4 

дневни работници мъже и 2 помощни работници, парната мелница на Ст. Василев 

с капитал 3 000 лв., содо-лимонадената фабрика на П. Бояджиев и Сие с капитал 15 

000 лв., содо-лимонадената фабрика на Божил Костов с капитал 9 000 лв. и 

фабриката за строителни материали на Хр. Райчев и Сие80. От облагите по Закона 

за насърчаване на местната промишленост, по данни на проведената в страната през 

1909 г. анкета, в Свищов се ползват три промишлени предприятия за мелничарство 

(Златев, Л. 2010, с. 112). 

По наше скромно мнение, предвид наличните данни за техническата база на 

свищовските фабрични заведения, качествата на произведената продукция и 

нейните пазари, две от тях могат да се приемат като пример за успешно 

промишлено предприемачество – фабриката на Георги Ценов за сладкарски 

изделия и дъскарската фабрика на Шаренов и Райчев. Израстването на Георги 

Ценов като един от най-големите фабриканти в Свищов е пример за самосъздал се 

индустриалец. С данни за живота и семейната му среда за сега не разполагаме. През 

1886 г. той създава в центъра на града, близо до къщата, в която живее, малка 

работилница за обработка на захар, но по примитивен начин. С много упоритост и 

постоянство Ценов усъвършенства и модернизира стъпка по стъпка 

производството си. През 1907 г. фирмата вече става дружествена под името „Георги 

Ценов Сие81. Съдружник на Ценов става Никола Добринов, който е специалист-

технолог, обучавал се в Германия. Той се проявява като истински мениджър, 

поемайки цялото ръководство на процесите. Построява се нова производствена 

сграда, оборудвана с модерна техника. Във фабриката има образцова чистота и ред. 

                                                           
76 Български търговски вестник, VІІ, 125, 14 юни 1899. 
77 Родина , ІІ, 57, 12 август 1912. 
78 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 87-88. 
79 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 92-93.  
80 Изложение за състоянието на Търновското окръжие през 1905-1906 г. В. Търново, 1906, с. 55; 

Изложение за състоянието на Търновското окръжие за 1910-1911г. В. Търново, 1911, с. 30; Дунавски 

известия, ХVІІІ, 13, 30 март 1914. 
81 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 193-194. 



164 

 

Добринов прилага своите натрупани технологични познания и така фабриката 

повишава качеството на своите изделия. Тя е постоянно работеща, предлага целият 

асортимент захарни изделия – всички видове бонбони, сладка, пасти, деликатеси, 

които не отстъпват на тези от запад. По отношение на техническата база, фабриката 

представлява модерно заведение, снабден с мотор от 8 к.с и нея работят ежедневно 

25 работника. Продукцията и, придобила известност с качеството си, намира широк 

пазар – тя се пласира в почти във всички градове и поселения в Северна България 

и в части от Южна82. Дори има изказано мнение, че след засилването на тази 

фабрика вносът на европейски захарни изделия престана или съвсем намаля83. 

Друг път за насочване към промишлено предприемачество виждаме при 

построяването на дъсчената фабрика на Шаренков и Райчев. Изграждането на 

фабриката е пример за инвестиция на търговския капитал в модерно промишлено 

предприятие. Дружеството „Шаренков&Райчев“, в което участват Илия Д. 

Шаренков от Горна Оряховица и Хр. Райчев от Свищов е създадено през 1883 г. за 

покупко-продажба на сол и други стоки 84. Работата по изграждането на фабриката 

започва през лятото на 1909 г. Строежът й е вписан в търговския регистър като нова 

дейност на фирмата и от него става ясно, че той приключва няколко месеца преди 

края на 1910 г. Тогава фабриката вече работи и предлага дъски, греди и други 

изделия85. Тъй като Илия Шаренков е част от фамилията Бурови и участва във 

фирмата „Д. А. Буров&Сие“, в града това предприятие е известно като фабриката 

на Буров и Райчев. Изделията са с висока качество благодарение на модерната 

техника от Австрия и Германия – за заимстване опит от там е изпратен Манол 

Каранечев86. Те бързо придобиват известност не само в района, но и в цялата 

страна87 и в Свищов идват външни търговци за нейни изделия88. Според 

съвременници, фабриката е най-голямата и най-солидната във всяко отношение в 

този бранш. В литературата е изказано предположение, че тя ограничава дейността 

си след май 1912 г., когато фирмата „Д. А. Буров &Сие“ решава да затвори 

търговската си кантора в Свищов (Иванов, М, 2010, с. 296). 

С успех се развива и фабриката за бакърени изделия на Никола Хр. Бакърджиев и 

Сие. Според оценки на Търновския окръжен управител, към 1910 г. при 

изработката на разните бакърени изделия е достигнато такова модернизиране, че и 

по форма, и по практичност те напълно отговарят на изискванията на съвременното 

кулинарно изкуство и на по-изтънчения вкус на съвременния културен потребите89. 

Освен това предприятието поема всякакви поръчки за поправка на воденици, 

жетварки, вършачки и др. и излива всякакви видове лагери – чугунени и 

пиринчови90.  

Останали са обикновени фабрични заведения, по-близки до работилниците, 

отколкото до предприятия с модерна техника и технологии. 

                                                           
82 Изложението за състоянието на Търновското окръжие за 1910-1911. В. Търново, 1911, с.51 
83 Дунавски известия, ХVІІІ, 13, 30 март 1914. 
84 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 45-46.  
85 ДА – В. Търново, ф. 928К, оп. 1, а.е. 645, л. 45-46.  
86 Дунавски известия, ХІV, 29, 31 август 1910. 
87 Дунавски известия, ХІV, 29, 31 август 1910. 
88 Дунавски известия, ХІV, 27, 25 септември 1910. 
89 Изложение за състоянието на Търновското окръжие през 1910-1911 г. В. Търново, 1911, с. 51. 
90 Дунавски известия, ХV, 9, 26 февруари 1911. 
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В Свищов и района има благоприятни условия за развитие на хранително-вкусова, 

текстилна, дървообработваща промишленост с оглед наличието на изобилни 

суровини и подготвена работна ръка. На лице са и свободни капитали (Данаилов, 

Г.Т. 1909, с. 159-161). Инициативите обаче са твърде малко. В началото на ХХ в. 

има известно раздвижване, в това число и при техническото усъвършенствате на 

занаятчийското производство, но напредъкът е под възможностите на средата. 

Свищовските делови кръгове са тясно специализирани в търговията, свикнали са 

да работят, образно казано, „на една писта“, където изпълняват многообразни 

дейности. Производството с неговите рискове при организацията (доставка на 

суровини, набиране на работна ръка, осигуряване на енергия, на техника, на 

специалисти, на вътрешни и външни пазари, рискове за загуба на целия вложен 

капитал при пожар и др.) е ново, непознато занятие и изглежда твърде трудно. А и 

връщането на вложените средства не става толкова бързо чрез печалбата. Всичко 

това обуславя нисък праг на приспособимост към индустриално предприемачество. 

Пример как тези нагласи са пречка пред развитието на индустрия в града дава 

кратката история на тютюневата фабрика на Илия Т. Рибаров. През 1896 г. тя 

прекратява дейността си, защото по  тогавашни свидетелства, за да продължи да 

произвежда цигарени изделия, се изисквало много работа, която не се вършела 

какво трябва, а качеството на изделията отстъпва пред това на вносните, които се 

предпочитат от населението91. Очевидно е липсата на възможности за 

модернизиране на предприятието, като в случая според нас се касае не толкова до 

отсъствие на средства, а по-скоро до недостиг на инициативност да се рискува с 

внедряването на нови технологии и организация на работа. 

Можем да допуснем, че на фона на тази дистанцираност от него,  мотивацията на 

тези, които все пак изграждат фабрични завадения, освен стремеж към печалба 

може да включва икономическата принуда; възможност за реализация и съзнанието 

за полезността на начинанието за местните граждани; интерес към областта на 

производство; съзнание за необходимостта на подобно развитие за икономическия 

напредък на града и др.  

В Свищов се развива и финансово-кредитно (банково) предприемачество. То се 

представлява от два пита организации – първо, търговско-банкерски (сарафски) 

фирми и банкерски къщи и второ, спестовно акционерни дружества. Възникването, 

дейността и значението на първия тип фирми са сравнително добре проучени 

(Маринова, М. Вачева, Е. 2018). Резултатите от изследването сочат, че в града се 

основават 17 търговско-банкерски (сарафски) фирми и банкерски къщи, повечето 

от които съществуват през целия разглеждан период92. При тях обаче кредитното 

предприемачество не се обособява в самостоятелна икономическа дейност, а 

съществува като допълнително поле за инвестиции на свободни капитали, 

натрупани в търговията, която е основния предмет на дейност на фирмите. Част от 

тези фирми извършват чисто лихварски операции и разчитат само на своя собствен 

капитал, особено до края на ХІХ в. Модерна кредитна дейност (привличане на 

                                                           
91 Изложение за състоянието на Свищовското окръжие през 189601897 г. Свищов, 1897, с. 28. 
92 Те са „Д. А. Буров&Сие” (1862 г.- клон в Свищов“), „Братя Г. Самоковлиеви“(1873 г.), „Илия А. 

Иванов“(1878 г), „Хаим Маламед“,(1879 г.) „Братя Ил. Халачеви“ (1880), „Яков Джаен“ (1884 г.) , 

Алеко Николиев“ (1891 г.) , „Братя Ст. Абаджиеви“,(1894 г.), „Буров&Абаджиев“ (1895 г.), „Киро 

Абаджиев“ (1899 г.), „Иван П. Панев“ (1900 г.),“Ангел Петров“ (неизв-до 1898 г.), „Моим Ашер“ 

(неизв-до 1898 г.), „Теодоров Сие Ненов“ (1902 г.), „Аврамов&Цоков“ (1902 г.), „Ст. Якимов Сие 

Маламед“ (1907 г.), „Алеко Н. Теодоров“ (1908 г.) . 
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чужда капитал под формата на влогове, отпускане на поличен и ипотечен кредит, 

сконтиране на полици и др.) предлагат през първото десетилетие на ХХ в. 

„Аврамов&Цоков“, „Киро Абаджиев“ , „Иван П. Панев“, „Братя Г. Самоковлиеви“, 

„ Алеко Н. Теодоров“, а също в „Буров &Абаджиев“, но тази къща съществува само 

няколко години (1895-1899). По същество това е дребно кредитно 

предприемачество, в което рискът е сведен до минимум, а инициативността като 

търсене на нови шансове и възможности за разрастване е сравнително скромна. 

Аргументите в подкрепа на този извод могат да се търсят в следните особености на 

тяхната дейност: разчитат повече на свой собствен капитал и по-малко на чужд, за 

да избегнат рискове при евентуална криза и  желание на вложителите да изтеглят 

средствата си; не вземат кредит от БНБ, за да разширят дейността си; отпускат 

кредити само в рамките на градското стопанство; често отпускат кредити на двете 

местни спестовни акционерни дружества, с което спестяват и време и разноски по 

оформяне на кредитни операции; не обмислят възможност да изпратят в други 

градове свои кореспонденти или агенти. Търговците-банкери обикновено работят 

без персонал, който да организират и ръководят, изключая някои технически 

помощник. Те са относително свободни при определяне размера на кредитната си 

дейност (да намалят или да увеличат вложенията в кредити в зависимост от другите 

си нужди), могат да работят без предварително съставен план и разчети, без да е 

нужно да формират специална кредитна стратегия. И макар че имат определя 

положителна роля за развитие на градската икономика, те не могат да влияят върху 

темпа и насоките на стопанския растеж. 

Груповото (колективно) кредитно предприемачество има сравнително по-кратък 

живот, като организационно остава в рамките на спестовно акционерно дружество, 

без да успее да еволюира до създаване на акционерна търговска банка. През 1889 г. 

започва работа „І-вото Свищовско спестовно акционерно дружество“ (срок на 

действие 15 години, 3000 поименни акции по 20 лв., 2 лв. месечна вноска от 

акционерите), а през 1895 „Свищовско спестовно акционерно дружество „Дунав“ 

(срок на действие 10 години, 4000 поименни акции по 20 л., 2 лв. месечен внос на 

акционерите). Създаването на дружествата е плод на желанието на местни търговци 

и част от интелигенцията чрез спестовността да се подпомогне кредитирането на 

местната търговия. Двете дружества предлагат почти едни и същи банкови 

операции – отпускане на краткосрочни кредити срещу поръчителство и 

дружествени акции; отпускане на ипотечни кредити; сконтиране на полици; 

откриване на текущи сметки като лихвите са почти едни и същи. Те набират и 

влогове като тук по-активно действа акционерно дружеството „Дунав“. До края на 

ХІХ в. двете дружества се развиват много добре и са сред първите в страна. 

Специалистите препоръчват и очакват те - самостоятелно или заедно - в скоро 

време да се превърнат в акционерни банки, следвайки пътя на русенското 

дружество „Гирдап“. Това обаче не се случва. И двете дружества съществуват в 

рамките на заявения срок при основаването си, като ликвидацията на „І-вото 

дружество“ започва да тече от 1 март 1901 г., а на „Дунав“ от 1 март 1904 г. 

Неосъществената възможност за основаване на акционерна търговска банка 

разкрива както тъмните страни на ранното акционерно дело в България, така и 

незрялостта на кредитното групово предприемачество в Свищов. Дружество 

„Дунав“ става жертва на спекулативните интереси на част от ръководството и по-

големите акционери, които искат да се облагодетелстват и ощетяват акционерите 

като на практика източват доста средства от него и го лишават от правота на 

пълноценно съществуване. „І-вото Свищовско спестовно акционерно дружество“ 
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решава да прекрати дейността си на върха на успеха. Ръководството, изразяващо 

интересите на акционерите, не поема риска и инициативата да осъществи 

преструктурирана на база събрания повече от 1 млн. лв. капитал към акционерна 

търговска банка. Поради това през 1899 г. по решение на общото събрание се 

намалява капитала като се изплащат вноските на акционерите, а в следващите 

години и дивидентите (общо 260 лв. на акция от спестявания и 200 лв. дивиденти). 

Освен започналата криза и удара върху търговията в Свищов, от това време, сред 

причините да се приеме това решение са и твърде слабо развитото промишлено 

предприемачество и липсата на индикации, че търговците са готови при свиващата 

се търговия да пренасочат капиталите си към промишлено производство, както и 

една от основните черти в груповия манталитет на свищовския стопански елит - 

липсата на желание за сътрудничество извън роднинско-приятелските кръгове и 

недооценяване на възможностите на акционерната стопанска дейност. Освен това 

банковото предприемачество крие рискове, изисква много енергия, упоритост, 

търсене на нови възможности, с които да се подпомогне и насърчи местния бизнес, 

което се оказва не по силите на свищовските делови среди. 

Аграрно предприемачество, предвид дребнособственическия характерна 

собствеността върху земята и други пречки от технически, организационен, 

икономически характер, не е силно развито в страната. В Свищов то се свързва 

преди всичко с името на Киро М. Абаджиев, който едновременно с това създава и 

банкерска къща и е единственият от свищовските банкери, който не дължи 

богатството си на търговия, а на селскостопанско предприемачество. В известна 

степен това е избор, предопределен от семейната традиция. К. Абаджиев е роден в 

семейството на заможни хора, притежаващи многобройни земи и той наследява от 

баща си Митю Иванов Абаджиев голям чифлик от няколко хиляди декара в 

местността Кертека – между гара Ореш и с. Драгомирово, върху които изгражда 

добре уредено едро стопанство и в него се сеят различни зърнени храни и се развива 

продуктово животновъдство. Чифликът разполага и с мелница, постройки за 

работниците и къща на собственика (Свищовски, 2011, с. 166). К. Абаджиев се 

проявява като добър управленец и непрекъснато разширява производството си. К. 

Абаджиев купува и совата на Димитър Начович (вероятно през 1899 или 1900 г.) и 

го разработва много добре. Там организира производство на висококачествена 

царевица, която е предназначена за износ и това му носи добри печалби. Поради 

високата продуктивност на царевицата местната преса препоръчва на постоянната 

комисия в общината да купи от него семена и да ги раздава на земеделците93. К. 

Абаджиев организира и модерен свинезавод, в който отглежда нови и добри породи 

английски прасета94. През 1914 г. той води дела с общината на съседното село 

Божурлук за земя на стойност 100 000 лв., приблизителна площ около един 

километър, за да разшири дейността си, и ги печели в Апелативния съд в Русе95. 

Едър собственик на обработваеми земи и совати е и Георги Високов, но засега 

конкретни данни за дейността му не откриваме.  

Свищовските търговци осъществяват предприемаческа дейност и в културно-

образователната сфера. Така например Димитър Ив. Панев, син на богатия 

търговец Ив. Панев и родственик на търговеца-банкер Иван П. Панев, през 1882 г. 

чрез централната преса съобщава на лица в България и странство, които ще правят 

                                                           
93 Дунавски известия, VІ, 43, 19 октомври 1901. 
94 Ратник, г. ІІІ, 21, 7 юни 1903. 
95 Дунавски известия, ХVІІІ, 38, 20 септември 1914; ХVІІІ, 39, 27 септември 1914. 
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или са направили учебници за училищата, че приема напечатването и 

разпространението им96. През 80-те и 90-те години на ХІХ в. години той издава 

„Буквар за началните училища“, съставен от Ив. А. Георгиев, както и поема 

неговото разпространение из страната97. 

Тук могат да се споменат и предприемачески дейности, свързани с обществени 

поръчки, възложени чрез търг от свищовското градско общинско управление. Така 

например Ташко Цвятков печели търг за изграждане на две нови училищни сгради 

в града 98, а през 1889 г. Иван Г. Кабакчиев печели търг за построяване на градска 

баня по предложената от него цена 30 094.11 лв.99. 

Разглеждането на родното предприемачество в светлината на икономическите 

теории за същността му и основните функции на неговите носители, е все още в 

начален стадии в българската стопанско-историческа литература. В 

съществуващите до сега проучвания преобладава мнението, че 

предприемачеството през Възраждането трябва да се осмисля според теорията на 

Израил Кирцнер. Според Кирцнер предприемаческото поведение демонстрира 

това, че в икономиката не съществува пълна информация за цени, потребности и 

пр., която да е едновременно достъпна и да се знае от всички участници на пазара; 

основната функция на предприемачът е арбитражната – т.е. той открива къде може 

да купи дадена стока на ниска цена и къде може същата тази стока да я продаде на 

висока цена (Друмева, М. 2018, с. 13, с. 376-377; Найденов, И. 2017). Заключава се 

още, че образът на българския предприемач съдържа и характеристики, изведени в 

концепцията на Йозеф Шумпетер100. За Шумпетер предприемачът е новатор, човек, 

който открива нови пазари и суровини, нови възможности за използване на 

съществуващите блага, нови потребности, т. е той е носител на „творческото 

разрушение“. В тази рамка е оценено и предприемачеството на един от големите 

български и първи в Свищов търговец от последните десетилетия на Възраждането 

Цвятко Радославов101. В дисертационен труд, изграден върху проучване на 

неговата широка търговска документация, Мариана Друмева достига до извода, че 

като предприемач Радославов търси възможности да продава изгодно по-евтино 

купени стоки, но заедно с това действа и като агент на „творческото разрушение“ 

чрез вложения на средства в предприятия с модерна за времето техника.  

Обобщената картина на свищовското предприемачество, представена по-горе, ни 

дава основание да смятаме, че приз довоенния период от развитието на България 

то запазва характеристиките, присъщи на образа на Радославов. Търговците-

предприемачи извършват крупни сделки с цел да придобият печалба от разликата 

                                                           
96 Български глас, ІІІ, 36, 16 май 1882. 
97 Търновска конституция, ІІ,166, 2 септември 1885; Свобода, ІІІ, 303, 23 септември 1889; Свобода, 

V, 621, 12 септември 1891; Свобода, VІІ, 1198, 9 септември 1893. 
98 ДА – В. Търново, ф. 661К, оп.1, а.е. 31, л. 8. 
99 ДА – В. Търново, ф. 661К, оп.1, а.е. 29, л. 99-103. 
100 Още за възгледите на двамата учени вж. Есета за предприемача , 2014, с. 40-57, с.84-94. 
101 Цвятко Радославов започва търговската си кариера през 40-те години на ХІХ в. и през 60-70 г. се 

превръща в едър търговец и предприема, който се ангажира с разнообразни предприятия, 

откупуване на данъци, търговия със зърнени храни, кожи, каменни въглища, сол и др. Заедно с това 

той наема совати и блага за рибовъдство, участва в създаването на една от първите парни мелници 

в страната. Макар мащабите на дейността му да не достигат тези на братята Евлоги и Христо 

Георгиеви, Христо П. Тъпчилещов, братя Робеви и др. той се нарежда сред търговците от втори 

ешелон предприемачи, които са двигатели на стопанската и социалната модернизация на  и носител 

на пазарни отношения и нови организационни форми икономиката (Друмева, М. 2018). 
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в цената на купените и продаден стоки. Тази дейност е обществено полезна, защото 

чрез нея се осъществява функционирането на вносно-износните канали на 

българската външна търговия. Едновременно с това в Свищов има предприемачи, 

които инвестират и в модерни технологични предприятия, но те са значително по-

малко. Бавното развитие на промишлеността, неуспехът на новите модерни форми 

на организация на производство и кредит показват, че „творческото разрушение“ 

като част от същността на капитализма присъстват по-слабо в колективни образ на 

предприемачеството в града, макар да го отриваме в много повече инициативи в 

сравнение с десетилетията преди Освобождението. Свищовските стопански дейци 

показват неумение рационално да управляват капитала, да го насочват по посока 

на икономическа модернизация чрез внедряването му в дейности с развити за 

времето технологии и в модерни форми на кредит, както това става в Габрово 

(Тодорова, Цв. 2007). Там предприемаческия дух на населението задвижва 

габровското „индустриално чудо“ като успява да преодолее редица 

неблагоприятни обстоятелства. Моделът Габрово се дава като пример за 

подражание на българските стопански дейци на страниците на сп. „Промишленост“ 

още през 1887 г. (Паяков, Л. 1887, с 67-72). Именно предприемчивостта като умение 

да се правят планове за нови дейности, да се предприемат нови почини, да се 

реализират проекти в областта на фабричното дело, се оказа недостатъчна в 

поведението на свищовските делови среди. В тяхното съзнание са дълбоко 

залегнали разбиранията за значението на посредническата търговия като основата 

за трайно благосъстояние102 и за предимствата на географския фактор като най-

благоприятната предпоставка за стопански напредък в сравнение с тези, създадени 

от човека. Тези слабости в предприемаческото поведение на свищовци наред с 

други причини от обективен и субективен характер, допринасят за икономическото 

изоставане на града. В навечерието на войните той има изразен аграрно-

занаятчийски облик и отбелязва значително по-слаб индустриален напредък в 

сравнение с други крайдунавски градове като Русе, Видин и Лом.  
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА 

ФИРМАТА СЪС СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ 

Гл. ас. д-р Цветелина Ненкова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Проф. д-р Валери Ненков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Финансирането на фирмата със собствени капитали е специфичен начин 

на финансиране, който осигурява непрекъснатост на производствения процес, 

разширяване на производството, обновяване на дълготрайните активи, 

осъществяване на инвестиционната програма и стабилни позиции на фирмата на 

капиталовия пазар. Границата между финансирането със собствени капитали и 

външното финансиране предопределя възможностите за бъдещото развитие на 

фирмата чрез осъществяване на нови инвестиции. В тази връзка в настоящия 

доклад вниманието се фокусира върху връзката между източните на външното 

финансиране и финансирането със собствени капитали, и предимствата и 

недостатъците на финансирането чрез собствени капитали. 

Ключови думи: финансиране, собствен капитал, инвестиции 

 

OPTIMIZING THE BORDER OF FINANCING OF THE COMPANY WITH 

EQUITY AND EMPLOYED CAPITALS 

Prof. Dr. Valeri Nenkov, International Business School, Botevgrad 

Ch. Assist. Prof. Dr. Tsvetelina Nenkova, International Business School, Botevgrad 

Abstract: Financing of the company with equity capital is a specific way of financing. It 

ensures a continuity of the production process, an expansion of the production, a 

renovation of the fixed assets, an implementation of the investment program and stable 

positions of the company on the capital market. The border between the equity financing 

and the external financing predetermines the opportunities for the future development of 

the company by realizing new investments. On this basе, this report focuses on the 

relationship between the sources of the external financing and the equity financing and 

the positive and negative aspects of the equity financing. 

Keywords: financing, equity capital, employed capital, investment 

 

Финансирането на фирмата е процес свързан с осигуряване на парични средства, 

необходими за осъществяване на нейната дейност. 

Въпросът, който стои пред мениджърския състав, е: oт какви източници да се 

осигурят необходимите капитали за финансиране на фирмата – собствени или 

заети?  Оптималната структура на финансиране на фирмата зависи както от 

техниките за финансиране, така и от целите и обекта на финансиране. 

Икономическата конюктура в макроикономически аспект, финансовото състояние 

на фирмата и просперитетът на мениджърския състав предопределят и възможните 

техники за финансиране на фирмата.  

Целта, която се преследва в доклада, е да се покаже до каква степен на 

икономически растеж могат да се използват само собствени капитали при 
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финансирането на фирмата. В разработката се прави и кратка характеристика на 

техниките за финансиране, за да се разкрие максималната граница на финансиране 

между финансирането със собствени капитали и външното финансиране, граница 

която съществува, дори когато фирмата има достъп до всички източници на 

външното финансиране. 

 

* * * 

 

Финансирането на фирмата със собствени капитали гарантира нейния авторитет на 

финансовите пазари и обезпечава нарастването на прозводството и паричните 

постъпления. 

Собствените капитали на фирмата първоначално  са събраните средства под 

формата на спестявания от собствениците, както и вноските дялов капитал на 

участниците в създаването на фирмата. Собственият капитал е динамична 

величина, изчислена като разлика между активите и пасивите от баланса на 

фирмата, т. е. собственият капитал е чистата остатъчна стойност на капитала. 

Структурата на собствения капитал включва: капитал, инвестиран за покупка на 

активи и капитал под формата на пари, създаден във фирмата, като инвестираният 

капитал се изразява чрез акции и дялове, а създаденият чрез величината на 

реализираната печалба. 

В тази връзка собственият капитал може да се представи по следния начин: 

Схема 1. Структура на собствения капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основният капитал е законово регламентирания в съда при създаване на фирмата и 

показва стойността на актива.                                                                                                                                                                                                             

Резервният капитал се формира от отчисленията от печалбата след данъчното й 
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облагане. Неговото формиране може да стане по решение на мениджърския състав 

и собствениците или съгласно закон. 

Допълнителният капитал се създава от допълнителни вноски на съдружниците или 

от вноските на новоприети съдружници.  

Преди да се анализират техниките за финансиране на фирмата трябва да 

подчертаем, че увеличаването и намаляването на капитала са от съществено 

значение за формиране на оптимална финансова структура на фирмата.  

Увеличаването на капитала може да стане посредством: 

o емисията на нови акции; 

o увеличаване на номинала на старите акции; 

o чрез конверсия на облигации в акции. 

С намаляването на капитала се цели от една страна да се промени нейния статут, а 

от друга да се покрият загуби. То се осъществява по два начина: 

o чрез намаляване на номиналната стойност на акциите; 

o чрез обезсилване на акциите. 

Намаляването на капитала на фирмата при определени ситуации може да бъде 

предизвикано от голямата активност на фирмата и невъзможността да се реализира 

нейната продукция в бъдеще. В подобни случаи се използват два подхода: 

o връщане на част от дяловете на акционерите; 

o откупуване на акции от капиталовия пазар. 

Чрез увеличаване и намаляване капитала на фирмата се цели осигуряване на 

допълнителни капитали от финансовите пазари, повишаване на 

конкурентоспособността и увеличаване на собственото финансиране, т.е. 

самофинансирането. 

В практиката на някои западноевропейски държави се използва и частното дялово 

финансиране при новосъздадените фирми, които нямат дoстъп до капиталовите 

пазари.  

Изборът на рационална структура от техники за финансиране на фирмата 

предопределя не само осигуряването на капитали, но и тяхното ефективно 

използване. 

Основна техника за финансиране актива на фирмата е самофинансирането. Под 

самофинансиране се разбира финансиране дейността на фирмата със собствени 

средства, реализирани от нейната дейност. Самофинансирането се предопределя от 

неразпределяемата печалба, която зависи от финансовото състояние на фирмата и 

от дивидентната политика на ръководството. Към обема на средствата за 

самофинансиране се включват резервите, амортизациите и провизиите за обезценка 

(резерви, регламентирани от законодателството, амортизации за дълготрайни 

активи, провизии за обезценка на запасите и провизии за загуби и разходи). 

Самофинансирането се определя от брутния и нетния капацитет на 

самофинансиране, представено в табличен вид, както следва: 

Таблица 1. Самофинансиране на фирмата 

Самофинансиране 
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Брутен капацитет на самофинансиране   Нетен капацитет на самофинансиране 

1. Печалба преди облагане с данъци 1. Печалба след данъка и 

разпределението 

- Плащания (краткосрочни дългове и 

данъци) 

2. Амортизации и провизии 

- Законови резерви - 

= Нетна печалба - 

Неразпределяема/разпределяема 

печалба 

- 

Дивиденти - 

2. Амортизации - 

3. Провизии за покриване на 

обезценката на запаса 

- 

 

В световната теория и практика са познати два вида самофинансиране: 

самофинансиране на поддръжка и самофинансиране на растеж.  

При самофинансирането на поддръжка целта на фирменото управление e капитала 

да е на определено равнище, гарантиращо конкурентоспособността на фирмата. 

База е първоначалният производствен капацитет и основен източник на 

финансиране са амортизациите, провизиите за обезценка на запасите и провизиите 

за покриване на загуби. Средствата, набрани под формата на амортизации, са 

временно свободни до края на амортизационния период на дълготрайните активи, 

както и провизиите до тяхното използване и могат да се използват от ръководството 

за финансиране и на краткотрайни активи. 

Самофинансирането на растеж е свързано с реинвестиране на неразпределяемата 

печалба с цел покупка на нови дълготрайни активи, както и финансиране на 

рискови инвестиции. То предопределя както просперитета на фирмата, така и 

нейното бъдещо развитие. 

Всяка фирма, независимо от правния й статут, при разширяване на своята дейност, 

се нуждае от външно финансиране. Характерно е, че парите, предоставени от 

чужди източници, са за временно ползване срещу заплащане на определена цена 

под формата на лихва. 

Привлечените чужди капитали чрез кредитиране от търговските банки, фирми и 

физически лица, в зависимост от потребностите на фирмата, се използват за 

дългосрочно и краткосрочно финансиране. Чрез краткосрочните кредити се 

финансира потребността от оборотни активи, а дългосрочното кредитиране, най-

често се осъществява чрез банкови кредити и с парите, получени от тях, се 

финансира покупката на дълготрайни активи и осъществяването на нови 

инвестиции. 

Използването на облигационен заем се налага при увеличаване на активността на 

фирмата, което изисква намирането на допълнителни дългосрочни капитали за 

осъществяване на нови инвестиции. Облигационният заем се явява форма на 
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привличане на дългосрочни заемни капитали от финансовите пазари чрез емисията 

на облигации. Фирмата, която е емитирала облигационния заем, се съобразява с 

очакваната печалба от реализираната инвестиция. Издължаването на 

облигационния заем може да стане и чрез конверсия на облигации в акции, което 

води до увеличаване на капитала на фирмата и позволява на финансовото 

управление да насочи повече финансови ресурси за реализацията на 

инвестиционната си програма.  

Лизингът като техника за финансиране на фирмата се явява специфична форма на 

инвестиране на капитали в малките и средни фирми. Чрез него се предоставят 

активи с право на ползване, а при определени лизингови договори се дава 

възможност след изтичане на определен период от време да бъдат закупени от 

фирмите. Дали, лизингът като техника за финансиране на актива ще бъде 

предпочетен от ръководството на фирмата зависи от размера на лизинговите 

вноски, върху които влияние оказва състоянието на лизинговия пазар, равнището 

на лихвения процент, данъчната система, допълнителните условия, заложени в 

лизинговия договор. 

Друга техника за финансиране на актива е факторингът. Той е форма на 

краткосрочно финансиране на фирмата. При него фирмата продава своите вземания 

преди настъпване на техния падеж. Те се купуват от търговска банка или 

специализирана фирма за извършване на факторингова услуга. 

Кратката характеристика на техниките за финансиране предполага да се изтъкнат 

техните предимства и недостатъци. 

Самофинансирането като техника за финансиране на фирмите има както глобални, 

така и локални измерения. Анализирано от позиция на националното стопанство, 

самофинансирането е явление което показва посоките на движението на паричните 

потоци. То се явява „спасителен остров“ за фирмите, които нямат достъп до 

финансовия пазар и не могат да разчитат на външни източници за финансиране. 

Самофинансирането е свързано с инвестиционната политика на фирмата. Въпросът 

се свежда до това: какви инвестици да бъдат финансирани чрез самофинансирането 

- дълготрайни, краткотрайни или когато пазарният лихвен процент трайно се 

задържа над процента на вътрешната рентабилност, да се насочат  тези средства 

към външно финансиране на други фирми. 

Наред с изтъкнатите предимства на самофинансирането като техника за 

финансиране трябва да се има предвид следното: 

o наличието на по-голям размер парични средства за самофинансиране при 

намаляване активността на фирмата може да доведе до реализирането на 

инвестиции с ниска рентабилност, което в бъдеще ще рефлектира върху 

нейното финансово състояние; 

o при занижен контрол на мениджърския състав във връзка с  използването на 

вътрешните ресурси и постоянно самофинансиране на инвестиции във 

фирми от определени отрасли може да се стигне до свръхпроизводство на 

продукти, които да не могат да се реализират на пазара. 

o увеличаването размера на неразпределяемата печалба  води до намаляване 

на дивидентите, а от там и до понижаване курса на акциите. 

o нарушеното съотношение в структурата на чистата печалба за сметка на 

самофинансирането влошава взаимоотношенията между мениджърския 
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състав и акционерите, с което се ограничава възможността за допълнителни 

вноски от тях при необходимост. 

Дяловото финансиране на фирмата се различава от банковото кредитиране. При 

него инвеститорите финансират актива на фирмата срещу дял в собствеността. 

Предимствата на дяловото финансиране пред банковия кредит са следните: 

o не се налага периодически да се правят  анюитетни погашения, както е при 

банковия кредит; 

o не е необходимо обезпечение и цената на дяловото финансиране е ниска и 

стабилна; 

o дава възможност на мениджърския състав да разполага с повече вътрешни 

ресурси, които да насочи към финансирането на нови инвестиции. 

При определени ситуации мениджърският състав и акционерите могат да 

предпочетат дяловото финансиране пред банковия кредит поради следните 

причини: 

o високо ликвидно обезпечение, което изискват търговските банки от 

новооткритите фирми; 

o размерът на кредита зависи както от финансовото състояние на фирмата, 

така и от структурата на активите и пасивите на банките; 

o банковият кредит се отпуска до определен процент от стойноста на 

ипотекирания актив. 

Като недостатъци на дяловото финансиране могат да се посочат: 

o преотстъпване на част от собствения актив и участие в разпределение 

печалбата на фирмата; 

o засилване на контрола върху управлението на фирмата - инвеститорите на 

дяловото финансиране предявяват изисквания към управлението и 

останалите собственици за място на техен представител в борда на 

директорите. 

Лизингът като техника за финансиране на актива се характеризира със следното: 

o малки първоначални разходи за парични средства, както и лихвата и 

разходите по обслужването са по-ниски от тези по банковите кредити; 

o осигурява по-лесно и по-бързо обновяване на дълготрайните активи с нови, 

като промяната в структурата на дълготрайните активи най-често е свързана 

с ползването на данъчни облекчения; 

o не се иска обезпечение (залог на част от актива на фирмата) при сключването 

на лизинговия договор, за разлика от договора за банков кредит. 

Към недостатъците на лизинга се отнасят: 

o подписването на лизинговия договор между лизингодателя и 

лизингополучателя предхожда доставката на актива при 

лизингополучателя, което при определена ситуация може да породи 

противоречия; 

o при лизинговия договор активът не сменя собственика и не може да бъде 

залаган като обезпечение от фирмата (лизингополучател) за получаване на 

кредит при неоходимост; 

o при просрочени лизингови вноски, фирмата лизингодател може да си вземе 

актива без изрични условия от страна на лизингополучателя; 
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o за лизингодателя съществува риск от обезценка на предоставените активи, 

както и невъзможността след изтичане на лизинговия договор, те да бъдат 

породени по остатъчна стойност.  

Факторингът като техника за финансиране на актива позволява да се регулират 

паричните потоци от факторинговите фирми във връзка с погасяване на 

задълженията между фирмите. За фирмата продавач на вземанията факторинговата 

услуга е начин за прехвърляне на риска по събиране на вземанията. Чрез 

използването на тази техника за финансиране се увеличава ликвидноста на 

фирмите и се прехвърля риска от забавяне на плащанията, а в някои случай води до 

загуба на капитал при трудносъбираемите вземания. 

Финансирането със собствени капитали има решаващо значение за изграждане на 

оптимална финансова структура на фирмата. На тази основа определящо е  

самофинансирането както при финансиране на актива, така и за изпълнението на 

инвестиционната програма на фирмата. Трябва да се има обаче предвид, че 

финансирането на актива на фирмата със собствени капитали може да стане до 

определена степен на икономически растеж, след което се налага да се използват 

външни източници на финансиране. От друга страна, всяка фирма независимо от 

нейното финансово състояние и авторитет на финансовия пазар формира 

определена граница на външно финансиране. Ако мениджърският състав желае да 

инвестира повече, той ще бъде принуден да прибегне до финансиране със 

собствени средства. При това положение границата между външното финансиране 

и финансирането със собствени средства варира според фирмата, т.е. според 

финансовото и състояние, отраслова принадлежност, репутация на финансовия 

пазар и т.н. Следователно мениджърският състав трябва да е наясно за 

максималната граница на външно финансиране, която не може да надвиши за 

периода. 

На финасовият пазар всяка емисия на акции от фирми, които се котират на борсата, 

е ограничена от определен таван. Примерно не е възможно да бъдат eмитирани 

десет нови акции за една стара акция. Броят на емисиите през даден период също е 

ограничен. Това се отнася и за емисията на облигации. При тях ограничението на 

величината на възможните заеми е процентът на максималната задлъжнялост, 

предопределен от равновесието между собствените и заети капитали. 

Използването и на банков кредит за финансиране на актива както в краткосрочна, 

така и в дългосрочна переспектива също трябва да бъде съобразено с размера на 

собствените капитали. Освен границите, определени от максималния процент на 

задлъжнялост, свързани с банковата оценка на риска от загуба, „банковата 

конкуренция между търговските банки, опериращи на банковия пазар, величината 

на банките и мащабите на тяхната дейност, финансово-икономическата им 

устойчивост, структурата на банковата система, стремежа към иновации“ 

[Ненкова, Н. 2016], може да съществуват и граници, свързани с кредитната 

политика на държавата (провеждане на политика на кредитна рестрикция с цел 

ограничаване на инфлацията). 

Когато възможностите за външно финансиране на фирмата са изчерпани, 

осъществяването на нови инвестиции се предопределя от самофинансирането. 

В заключение може да се каже, че: 
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1. Финансирането със собствени капитали на фирмата гарантира нейния 

авторитет на капиталовия пазар, обезпечава нарастването на 

производството и паричните постъпления и е гаранция за реализация на 

инвестиционната й политика. 

2. Самофинансирането е тясно свързано с финансовата независимост  и 

платежоспособност на фирмата - „показатели, без който не е възможно да се 

изгради оптимална пазарна стратегия на фирмата и завоюване на 

определено предимство пред конкурентите“ [Ненков, В. 1993]. 

3. От съществено значение е да се определи оптимално съоношението между 

финансирането с вътрешни и външни ресурси, като се вземе предвид 

максималната граница на задлъжнялост и обстоятелството, че 

самофинансирането е единствената алтернатива за финансиране на нови 

инвестиции, когато фирмата не може да се финансира от външни източници. 
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ИНДИВИДУАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ЗАКОНОВА РАМКА И 

ВЪЗМОЖНОСТ 

Д-р Пламен Иванов, Юропиън Брокеридж Хаус 

Резюме: Разработката представя промените в света на инвестициите и 

предприемачеството. Средата и факторите се промениха сериозно през 

последната година, всички участници на пазара следва да се съобразят с новите 

изисквания. Представят се различните възможности за развитие на 

индивидуалната доходност като допълнителна доходност. Изследва подхода 

към решение за инвестиция и различният индивидуален аспект за апетит към 

риска. Посочени са примери от практиката и новостите в основните законови и 

подзаконови нормативни актове, които касаят предприемачеството. Разглежда 

се развитието на предприемаческо мислене, като самостоятелен творчески 

процес и доходността като жив организъм, търсещ своя растеж и развитие. 

Авоторът не претендира за изчерпателност в изброяването, но претендира за 

оригинален подход и личен опит. 

Ключови думи: инвестиции, предприемачество, креативност, доходи, 

предприемаческа мисъл, финансова сигурност, законови промени, иновации, 

индивидуална доходност. 

 

INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP - LEGAL FRAMEWORK AND 

OPPORTUNITIES 

Plamen Ivanov, PhD; VUZF Lab 

Abstract: This short report presents the recent changes in the world of investment and 

entrepreneurship. The environment and factors have changed significantly over the 

past year, and all market participants should comply with the new requirements. Report 

presents the different opportunities for individual profitability development as 

additional income. It examines the approach to an investment solution and the different 

individual aproach for risk appetite. Contains examples from the practice and the new 

requirements in the main laws and regulations concerning entrepreneurship. The 

development of new entrepreneurial thinking as an independent creative process and 

profitability as a living organism looking for its own growth and development. The 

author does not claim for the exhaustiveness of the list but claims an original approach 

and personal expertise. 

Keywords: investment, entrepreneurship, creativity, income, entrepreneurial thought, 

financial security, legal changes, innovation, individual returns. 

 

Все по-силно утвърждаващите се принципи и изискванията на пазарното 

стопанство поставят пред стопанските единици редица въпроси за решаване. Те 

са свързани не само с общите икономически условия за организация и развитие 

на националната икономика, но и със специфичните условия на развитие на 

икономическата дейност както на организациите, също и на отделните субекти. 

Ако си позволим да погледнем още по-навътре в структурите, откриваме 
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необходимостта от нови подходи и решения за индивидуалното икономическо 

развитие. 

В съвременните условия на ожесточена конкурентна борба и външна среда, 

характеризираща се със силни и дълбоки по своя обхват промени, нарастваща 

конкуренция за наличните ресурси, високо развитие на технологиите и 

повишаване на квалификационното равнище на човешките ресурси, все повече 

се очертава ролята и значението на свободното предприемачество за всеки 

икономически субект – от мултинационалната корпорация до всеки от нас, който 

търси своята доходност и благоприятно финансово развитие.  

Днес всички са изправени пред предизвикателството да осъществяват дейност, 

да се развиват и да печелят в условията на пазарна икономика, където средата е 

високо турбулентна. Трябва бързо и критично да осмислят своята мисия, визия 

и стратегия. Необходимо е да разглеждат предприемачеството като цялостна 

философия, за да могат не само да задоволят все по-адекватно своите 

нарастващи нужди, а и да създадат нови възможности за своето развитие. Успех 

ще имат онези личности, които притежават предприемачески дух, стратегическо 

мислене и качества за  управление на финансовите си ресурси. 

За да се формира предприемаческо мислене, следва да се върнем още на 

ученическата скамейка. Още в средното образование, когато се модифицира 

личността и се търси индивидуалното поле за изява, трябва да се насърчат 

всякакви опити, изследвания, представяния – без значение от техния конкретен 

резултат. Свикналият на предизикатеслтва, с желание за изява и постоянно 

търсене млад ум, лесно намира своя път към успех, своята среда и придобива 

стабилна адаптивност към бързо променящи се фактори и обстоятелства. Да се 

промени мисленето и начина на възприемчивост на личност със сериозен трудов 

стаж, да взима рискови решения, с иновативни подходи при неясен резултат, 

граничи с невъзможното. Предприемаческият дух трябва да се търси в 

стартирането на първа работа от ниска позиция, за да може да се възпита в 

преследване на по-добри методи, по-високи резултати и експанзия на идеи – 

иначе казано теорията върви успоредно с практика, а не срещу нея. Възпитаване 

и израстване в конкурентна на предприемачи среда, ще доведе до прогрес на 

самото общество във всички области и отрасли. Заради такъв траен процес 

следва изграждането на креативно мислене да е национална цел и стратегия, но 

това е сериозна и обширна тема, предмет на други изследвания и обсъждания. 

Тук се разглежда индивидуалната креативна мисъл, превръщането на 

финансовата свобода в реалност, различният подход за постигане на доходите, 

които се считат за нормални и парите, които се възприемат единствено като 

средство за следващата стъпка. 

Съществуват много книги, статии, лекции, интернет публикации, онлайн 

обучения и курсове, които анализират и разглеждат предприемачеството, 

креативността, ползата от финансовите иновации. Публикувани са стотици 

успешни истории, разкази за нововъведения, които носят финансов и личен 

успех. Най-големите и разпознаваеми личности, наши съвременници, са 

предприемачи, различни със своя начин на съществуване и начин на мислене – 

Ричард Брансън, Илън Мъск, Марк Зукърбърк, Гари Ваянерчук и др. 

Стратегиите при изграждане на модела и бизнес реализацията на тези умове са 

не толкова финансовите инвестиции, колкото иновативния подход, постоянното 



182 

 

търсене и много, много четене. Креативността не е само въпрос на пари, колкото 

и да са важни, а на ансамбъл от идея, реализация, визия, вяра и желание. Като 

теория е просто, ясно и разбираемо, остава начина за реализация. Лесният 

достъп до тези начини подвежда, изкривява и заблуждава. Лъже-мотиватори и 

псевдо експерти често публикуват и разпространяват всякакви неща по темата, 

но техните мотиви са свързани предимно с цел да рекламират себе си и да 

печелят от това, за сметка на търсещите умове. Характеризират се с това, че 

нямат ясно послание, нямат ясна конкретна идея какво „проповядват“ или 

просто представят различен прочит на вече популярна успешна методика, но 

задължително за всеки такъв модел/прочит се искат пари, за да бъде споделен. 

Ако обърнете внимание на професиите на тези псевдо лектори от цял свят в 

последно време, с многобройни профили в социални мрежи, се оказва че 

„предприемач“ и „спийкър“ са изключително модерни професии, без никаква 

реализация в професионално направление и насоченост, задължително с 

прикачена „успешна история“ и лесен начин да им се плати за знанието. Нека 

повторим: лесно се заблуждават търсещите умове! 

Да се развива предприемаческа философия като начин на мислене, не означава 

задължително да се отрича всичко постигнато от теорията дотук, не означава 

постоянна смяна на добри практики, не означава задължително да се търси 

промяна в рутинната скучна, но успешна дейност. Не означава също, че 

предприемачеството е свързано с несметно богатство и рязко забогатяване от 

експлоатация на нова идея. Да си предприемач означава, да подобряваш 

собствената си среда, да подобравяш собствените си качества константно, но в 

сферата, в която се развиваш, работиш и печелиш. Предприемачеството не е 

„всичкология“, а експертиза в задълбочени познания от теорията, развитие на 

нов подход при мислене „out-of-the-box”, но когато вече имаш „box“. Парите 

идват после, след много труд, лишения, тестове, грешки,  и то при много малък 

процент предприемачи, въпреки прокламациите на толкова много „разбиращи“ 

в мрежата. Да се различи идея, приложение, и как да се печели от иновация, как 

да припознаваш и разбираш теорията си, това се изгражда  самостоятелно. 

Превръщането в реален предприемач е много дълъг и труден процес изискващ 

постоянство, с други думи превръщането в генератор на постоянно търсене, това 

е предприемач в произволна, но лично избраната област и се радва на резултати 

от процеса - невинаги успешни в крайна сметка, но все пак лични резултати. 

След като го описваме като трудно, и е свързано с толкова усилия, толкова 

продължителен процес на търсене и тестване, при все че шансовете за финансов 

успех са статистически много малки, с висящ въпрос: това правилно ли е? Върви 

и с друг логичен въпрос – защо го правя? Отговорът е личен, според целите, 

според желанието за успех и апетит към риска. Отговорът съдържа желанието и 

вярата в конкретен момент на успех, може би в повратна точка, и в постоянното 

предизвикателство да търсиш ново поле за реализация на собственото си 

познание. Основното, по което си приличат хората-предприемачи е, че за тях 

парите са единствено средство за развитие, а не материал за натрупване. 

Успешната идея винаги намира своето положително финансово изражение, 

тежестта идва с това как да се реализира финансовият потенциал. При липса на 

идея, обаче трябва да се намери как да разполагаме, управляваме, инвестираме 

и печелим от собствената си настояща доходност. Доходността следва да се 

разглежда като жив организам и иска да се развива. Има своя жизнен цикъл на 
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спадове, затруднения, пикове, подем и разцвет. Този цикъл важи и за 

реализирането на една добра идея, тя е катализатор, генерира нова доходност, 

която следва също да бъде отново управлявана и развивана. 

Търсенето на личната предприемаческа мисъл, или накратно жива доходност, 

минава през въпроса за риска. Апетитът към риск е другото индивидуално лично 

решение. Липсва правилен или грешен подход и размер. Две са основните 

двигателни сили в предприемачеството: алчността и страха. Те не са оценъчни 

категории и не следва да бъдат категоризирани и осъждани, те са индивидуални 

нива за всеки. Рискът, който всеки е склонен да поеме е различен и не се учи в 

учебниците по управление на риска за корпорации. Важно е да се посреща риск, 

който дава увереност и спокойствие. Всичко над тази увереност е надценен, 

прекомерен и излишен риск. Всяка инвестиция, креативна идея или желание за 

развитие като предприемач следва да бъде разглеждана в съотношение риск към 

доходност. Ако човек приема своята лична оценка за склонност към поемане на 

точно определена доза риск, следва реалната представа за очавания обем на 

доходност. С това отново индивидуално съотношение се получават границите за 

проекти, в които да се насочва креативност и предприемаческо усилие. 

Практичната работа върши едно простичко ранжиране от едно до пет или от 

едно до десет за двата показателя. Например: при риск 1 се очаква доходност 2; 

при риск 5 се очаква доходност 5. Получава се реалистично очакване и 

преценкта за склонноста за поетия риск и очаквана възвращаемост на личните 

инвестиции. Като пример: за най-нисък риск в България за момента се считат 

банковите депозити, но тяхната доходност не достига и единица, по която и да е 

скала. Друга инвестиция с минимален риск в България е недвижимото 

имущество, но доходността от нея се измерва в години, ниска ликвидност и 

липса на оборотен капитал при доста високо ниво за начален стартов капитал. 

Тези два основни варианта са изключени в индивидуалното предприемачество, 

не отричани и неработещи, но в никакъв случай иновативни. 

При поставени лични граници за риск, както и установили сумата на началният 

(рисков) капитал за инвестиции, има още един важен елемент за внимание, който 

от 2018 г. с все по-голяма сила навлиза в България и увеличава своята тежест 

при крайно решение – променената законовата рамка. Регулациите са от няколко 

различни независими институции, те представляват защита за инвеститора, и 

изграждат няколко степени на верификация. Необходимата тежка 

административна бюрокрация, пълното спазването, на която е задължително, 

както и факта, че дадената компания е инвестирала в познания и разходи за 

изграждане на тези системи за верификация, с не малко пероснал, търсят 

дългосрочно и ползотворно присъствие на пазара. Сред най-важните промени са 

общоевропейските регулации Мифид 2, GDPR, и промените в мерките срещу 

изпиране на пари. Те дават отражение в съответните законови и подзаконови 

нормативни актове – Закон за пазарите на финансофи инструменти, Закон за 

мерките срещу изпиране на пари, Закон за мерките срещу финансиране на 

тероризма, Закон за Комисия по финансов надзор, Закон за защита на личните 

данни, Закон за защита на потребителя, и няколко други с по-малка тежест и 

ефект. В изпълнение на промените по изброените – променен правилник за 

изпълнение, правилници за прилагане, променени Наредби, са въведени 

допълнителни регламенти и изисквания към институциите, чрез които се 

изпълняват различните инвестиционни схеми. В изпълнение на целият този нов 
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нормативен свят, финансовите институции променят основни свои дейности във 

визията си, в технически спецификации, в събиране и съхранение на 

информация от своите клиенти. Такива промени са различните декларативни 

режими при откриване на търгоска сметка; декларации за произход на парите; 

декларации за предоставяне, съхранение и обработка на лични данни; различни 

анкетни форми и информиращи форми още при първоначално посещение на 

уебсайт или офис. На пръв поглед досадни и натоварващи, тези изисквания са 

изключително полезни за защитата на инвеститорите, и въвеждат уеднаквен 

режим в цяла Европа. Най-полезното, от гледна точка на предприемача, при 

липса на декларация за лични данни и събирани „бисквитки“; при липса на 

лицензионен номер и поднадзорна регулация в определена държава; изисквания 

за детайлно попълване на данни и произход на средствата; информация за 

защита на средствата от специализираните фондове за гарантиране на 

инвестиции; липса на процент губещи сметки при дадения посредник – това са 

индикации, че мястото Ви не е там, това не е изряден партньор и средствата не 

са защитени. Изброените тук промените в документацията и сайтовете, не е 

изчерпателна, но се явява първи индикатор и не е нужно задълбочено 

разследване и проверка, за да потърсите друг партньор, инвестиционен 

посредник, бизнес идея и други начини за инвестиции. Ето и някои от тях. 

В настоящата разработка се представят кратки характеристики на няколко 

инвестиционни идеи, проверени с времето за своята законност и определена 

доходност. Изброяването отново не е изчерпателно и всеки инвестиционен 

проект притежава своя уникален оттенък и прочит. Задължително е наличието 

на добра репутация в проектите и квалифициран персонал в тяхното управление 

и проследяване. Изброени са последователно при следване на съотношението 

риск доходност започващи от най-малките стойности. 

 Предвид посоченото по-горе ранжиране на риск спрямо доходност, 

съществуват предприемачески продукти, в които главницата на инвестицията е 

гарантирана – това са спестовни продукти с инвестиционна цел или 

застрахователно-инвестиционни продукти. Предлагат се от банки и 

застрахователни дружества, които предвид ограничената доходност на 

класическите им продукти, се защитават от отлив на клиенти. Голямата и 

печеливша институцията може да си позволи гарантиране на пръвоначалната 

инвестирана сума, като понякога ограничава и потенциалната доходност. С 

други думи, развива се сегмент с нисък риск и гарантирана главница, като 

основна цел на тези продукти е привличането на клиенти с ниско-рисков 

профил, търсещи сигурна и стабилна алтернатива на класическия депозит. Пред 

вариант да загубят като източник на стабилни доходи и капиталова маса сегмент, 

банките предлагат собствена алтернатива, с единствена цел да ги задържат като 

клиенти. Реално 1-2 % годишна доходност е повече от 0,05 % лихва плюс данък 

за депозитите. Въпреки, че са инвестиционни продукти, те са в ниска категория 

и практически безрискови. 

 Подобна структура и идея имат и пиър-ту-пиър платформите. Това са онлайн 

платформи, в които инвеститорът споделя процент от печалбата под формата на 

лихва от небанкови кредитни институции. За да привлече оборотен капитал, с 

който да отпуска нови кредити, компанията се лишава с част от своята печалба 

и гарантира главницата по стартовата сума. Доходността за крайният 

предприемач зависи от рисковите компоненти и от профила на кредитите, в 
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които избира да инвестира, варира между 5 и 20 % на годишна база. 

Платформите са алтернативен вариант за месечна спестовност, чрез инвестиция 

на част от месечния доход, който в дългосрочен аспект носи добра допълнителна 

доходност, оборот и лихви. Налице е проблем с липсата на легитимна регулация, 

заради което на българския пазар оперират компании с английски, кипърска или 

естонска регулация, или платформата с директна собственост на компанията 

кредитор. В България липсва законова уредба и вменени отговорности за 

регулирането на пиър-ту-пиър платформи, но това в никакъв случай не ги прави 

незаконни или нелоялни. 

В далеч по-рисков сегмент са управляващите дружества, взаимните фондове и 

фонд-мениджърите. При тях вариантите са два – когато инвеститорът става част 

от вече съществуващ фонд със стратегия, или индивидуален мънимениджър, с 

когото се изгражда стратегия. Търгуват се финансови инструменти с по-висока 

волатилност и е налице риск за загуба на инвестирания капитал. Пример за 

такива инструменти са акции, облигации, държавни ценни книжа, форекс, 

суровини и други. Стратегията следва да се избира внимателно от всеки 

предприемач спрямо личното му отношение към риска. Това е бизнес с 

практически неизчерпаем потенциал и нестихващ глад от нови участници и 

капитали. Привлекателен е за различни поколения и превърнат в отделна наука 

в няколко дисциплини. 

Отделна категория инвестиционна възможност са старт-ъп проекти. Инвестира 

се значителна сума в разработка, нововъведение, техническо решение, 

лицензиране на изобретение, компютърни разработки и апликации и др. На този 

вид инвестиции се дължи разработването на огромни компании в днешно време, 

пример за това са блокчейн решенията, криптовалутите и т.н. Рискът е 100 % за 

инвестираният капитал, което означава, че той може да бъде изцяло загубен. 

Изискват се специализирани познания в областта на иновацията, маркетинг 

умения, пазарни познания, а не на финансова култура по принцип. Красивото в 

тази категория е, че води до обединяване, до отпадане на граници между 

държави и индустрии. Възможно е, те да са бъдещето в избрания отрасъл. 

Малко позната в България, поради липсата на законова рамка и счетоводна 

отчетност, е инвестицията в културен продукт, т.нар. „меценатство“. Това 

представлява инвестиция в театрална постановка, мащабен сценичен спектакъл, 

филм, музика, видеозапис срещу права на разпространение, продуцентски права 

или обикновенно отчисление от възнагражденията. Вход за такава инвестиция 

може да от 1000 лв. до няколко милиона. Доходността не е гарантирана, но 

вкусът на масовия потребител е непредвидим. Музикален запис на корейски език 

донесе над 100 млн.щ.долара приход на продуцента, който повярва и инвестира 

в неуспешен изпълнител до този момент. Музикален запис под пет минути, със 

себестойност под 10 000 долара, разпространен в  цял свят. Филми, които 

набират частни инвеститори за бюджет от 2 млн. евро, носят 20 000 000 в първата 

седмица на своята премиера в кината. Все пак от повече от десетилетие подобни 

продукции се снимат точно в България, доказано място за самородни таланти в 

изкуствата. В тази категория държавата изостава – и от финансова, и от законова 

и от регулаторна страна, но потенциалът е налице. 

Изброяването тук на различни сфери за индивидуално предприемачество не е 

подканване към инвестиция, още по малко към търговия. Докладът е с цел 
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предприемаческо ограмотяване, разпространяване на идеята за индивидуална 

допълнителна доходност, развиване на познатото „нещо допълнително“ без да 

се нарушава дневния ритъм, ежедневните задачи към службата, семейството и 

задълженията. В свят на толкова много нови възможности, в онлайн средата на 

комуникационното общество, в търсене на нови методи за личностно 

усъвършенстване, е полезно да се отдели време и ресурс за доходи, които да 

носят нови доходи, които да подпомагат идеи. Индивидуалното 

предприемаческо мислене е в основата на глобалния прогрес, на растежа ни като 

общество и като култура. Под заплахата да бъде превърнато в модерна дума, без 

покритие или в изучаема дисциплина без приложно поле, осветляването на 

процеса на предприемачество, с неговата нелека регулаторна база, е актуален 

проблем. Преминаването през много тестове, дори през няколко финансови 

краха, задълбоченото познаване на законовите изисквания и границите на 

собствената склонност към риск, това е процес за превръщането в предприемач. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ 

НА КРЕАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ И АТРАКЦИИ ПО 

ПРИМЕРА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Гл. ас. д-р Десислава Алексова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Креативният туризъм е една от най-динамично развиващите се форми на 

устойчив и отговорен туризъм, свързващ местните традиционни ресурси и 

творческия потенциал на местните власти и местното население с новите очаквания 

на туристите. В световен мащаб на преден план на туристическата индустрия все 

повече стои преживяването, а туристите все повече се наричат пътешественици. Те 

искат да се опознаят света чрез преживяване, да преживеят опит, да направят нещо 

сами, да научат, да почувстват и да вкусят. Концепцията за креативиня туризъм 

включва различни форми на художествени и занаятчийски работилници, създаване 

на иновативни туристически атракции за приключенски и екстремен туризъм, 

тематични културни, фестивални и екотуристически продукти и др. Изследването 

представя и анализира оригинални концепции, които са проучени и включени в 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025. 

Направени са препоръки за тяхното прилагане като добри практики на територията 

на други общини, в зависимост от местните дадености и условия. 

 

COMPETITIVENESS OF DESTINATIONS THROUGH THE CREATION OF 

CREATIVE INITIATIVES AND TOURIST ATTRACTIONS FOLLOWING THE 

EXAMPLE OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY 

Ch. Assist. Prof. Dr. Dessislava Alexova, International Business School, Botevgrad 

Abstract: Creative tourism is one of the most dynamic and evolving forms of sustainable 

and responsible tourism linking local traditional resources and the creative potential of 

the local authorities and local population to the new expectations of the tourists. 

Worldwide, the tourist industry is becoming more and more experience, and tourists are 

increasingly called travellers. They want to get to know each other as a touch, to live an 

experience, to make something by themselves, to learn, feel and taste. The concept of the 

creative tourism includes various forms of artistic and craft workshops, the creation of 

innovative tourist attractions for adventure and extreme tourism, thematic cultural, 

festival and ecotourism products, etc. The study presents and analyzes original concepts 

which are surveyed and included in the Strategy for Sustainable Development of Tourism 

in Botevgrad Municipality 2019-2025. Recommendations have been made for their 

implementation as good practices on the territory of other municipalities, according to the 

local circumstances and conditions. 

Key words: Creative tourism, tourist initiatives, innovations, tourist attractions, socially 

responsible practices 

 

Въведение 

Община Ботевград е известна предимно като транзитна зона и индустриален район. 

Туристическите ресурси не са достатъчно популярни и познати. Утвърждаването 

на общината като атрактивна туристическа дестинация е свързано с изграждане на 
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имидж и утвърждаване на бранд, който да бъде привлекателен и разпознаваем за 

туристите. През последните две години местната власт работи усилено в тази 

насока. 

Предлагането на туристически продукти за територията на Ботевградска община 

все още се извършва единствено от индивидуалните доставчици на туристически 

услуги: няколкото хотелски бази, конна база, предлагане на полети с паратрайк, 

занаятчийски пленери и др., най-вече чрез разпространение на информация в 

Интернет. Общото представяне на туристическите възможности на общината е 

хаотично и ограничено по обем и във времето. Постигането на по-значително 

нарастване на пътуванията в общината и подобряване на качеството на 

туристическия продукт е възможно чрез адаптиране на туристическото предлагане 

към отделни потенциални пазари. 

Броят на местните предприемачи в общината, насочили се към туристическия 

бизнес е ограничен. Освен в Ботевград в останалите селища на общината не е 

наличен нов, незавършен сграден фонд, който би бил подходящ за превръщането 

му в база за настаняване на туристи. Поради сравнително добрата заетост на 

населението в местната икономика не се наблюдава интерес към създаване на 

малки семейни бази за настаняване, или заделяне на част от неизползвана в даден 

момент жилищна площ за туристическо отдаване. Съществуващата леглова база би 

могла да се натовари по-пълноценно с привличане на нови туристи след създаване 

на нови атракции, обогатяване на събитийния календар на общината, инвестиции 

за социализиране на културното наследство. 

В основата на подобряването на конкурентноспособността на дестинацията, стоят 

следните елементи: достъпна и поддържана туристическа инфраструктура; 

достоверност на информацията при публикуване на съдържание за основните 

забележителности и атракции в общината; атрактивност на съдържанието, 

независимо от канала или носителя на информация; периодични активности в 

сферата на туризма, насочени не само към местната общност, но и към потенциални 

туристи от столицата и чужбина – микс между интересни/ иновативни събития, 

характерни местни празници, предлагане на съвместни с другите общини 

туристически продукти; висока цифровизация на предлаганите продукти и услуги 

в туризма, както от страна на общината, така и от самите предприемачи в туризма; 

максимално използване на каналите в интернет за достигане до набелязаните таргет 

групи; медия планиране при управление на съдържание за дадено събитие: 

разработване на комуникационен план и стриктно следване на правилата за 

съдържание, послания, време на публикуване, преди, по време и след проведеното 

събитие; присъствие в регионалните медии и изграждане на дългосрочни 

отношения с няколко национално представени медии – поне едно национално 

радио и една телевизия; утвърждаване на избрания слоган „Ботевград – 

приключение на кръстопът“, чрез предлагането на качествени приключенски 

продукти и услуги; разработване на собствено лого за туризма и популяризирането 

му; разработване на информационни табла и табели за основните туристически 

забележителности с QR кодове върху тях, свързващи „офлайн“ с „онлайн“ 

информацията (електронния профил на съответния обект). 

Тези и други изисквания са заложени в Комуникационната стратегия на община 

Ботевград и актуализираната през 2018 г. Програмата за развитие на туризма 2016-
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2020. Отделно част от тях са разписани като конкретни мерки в Стратегията за 

устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025. 

 

1. Развитие на туристическият продукт в община Ботевград 

Туристическото предлагане в община Ботевград и развитието на туристическия 

продукт са проучени и анализирани за първи път в Проучването на туристическия 

потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община 

Ботевград, проведено през 2017 г., както и стартиралите нови събитийни 

инициативи и целенасочени усилия от страна на Общинска администрация за 

развитие на туризма и прилагане на адекватна, съобразно местните условия, 

туристическа политика. 

В резултат на проучванията, систематизирането и анализа на получената 

информация е отчетено, че съществуващите туристически атракции практически 

не са достатъчно привлекателни като туристически обекти, тъй като: не са 

достатъчно атрактивни в сравнение с други подобни в по-широкия регион и 

страната; съществуващите туристически обекти не функционират добре или не 

функционират изобщо; не са достатъчно привлекателни сами по себе си към 

съвременния интерес на пътуващите; не са социализирани и достъпни за 

посещения; загубили са функцията на туристически обект; липсват достатъчно на 

брой атрактивни, специално организирани събития за насочване на туристически 

пътувания към общината; не се използват пълноценно вътрешните канали за 

комуникация на община Ботевград: туристически портал, институционален сайт, 

туристическа и институционална фейсбук страница, youtube канал и др., а 

информацията, която се публикува не е обвързана със спецификата и публиките на 

съответните канали за комуникация; не се използват пълноценно националните и 

регионални медии при промотиране на иновативни събития на община Ботевград. 

Посетителите, избиращи настаняване в града пътуват към него най-вече по бизнес 

и спортни събития, както и на гости при роднини и приятели. Поради факта, че в 

града не съществуват критичен брой туристически атракции с необходимия 

потребителски интерес към тях, той не е добил туристически облик. В него има 

заведения за хранене, паркови площи, открити плувни басейни и спортни 

площадки, музей и забележителна Часовникова кула, но към тях не е бил насочвано 

целево вниманието на потeнциални външни посетители.  

Една от целите при развитието конкурентноспособен туристически продукт в 

община Ботевград е свързана с ползите за местните общности. Идентифициране на 

участниците в туристическото предлагане и оказването на институционална 

подкрепа от страна на общинската администрация. Условията в общината и 

ограниченията свързани с недостиг на специализирана туристическа 

инфраструктура и ресурсен потенциал не предразполагат развитието на масов 

туризъм, но предоставят възможности за развитие на отговорен туризъм в 

съответствие с посочените световни тенденции.  

В следствие на направени научно-изследователски проучвания са констатирани 

следните обстоятелства, които възпрепятстват основополагащи дейности свързани 

с развитието на туризма в общината: инфраструктурни проблеми и трудно 

проходими туристически маршрути; липса на указателни табели; зле 

функциониращи туристически обекти; необходимост от актуализиране на 
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публичните прояви в общината и определяне на няколко основни фестивали и 

събития, които да привличат туристи; необходимост от планиране и ясна общинска 

политика в туризма и оптимизиране на административния капацитет в общината. 

Всичко това възпрепятства предлагане на качествен туристически продукт в 

съответствие със световните тенденции.  

Предприемането на мерки свързани с достъпността до туристическите обекти, 

подобряване на функционирането и повишаване на атрактивността им ще 

благоприятства развитието на алтернативни видове туризъм.  

Развитието на културен и религиозен туризъм е свързано с подобряване 

функционирането на туристическите обекти на територията на общината, в това 

число възможност за посещение на църквите в селата, килийното училище в с. 

Боженица, манастирът в Скравена и най-вече Часовниковата кула – символ на 

града; разрешаване на казуса със стопанисването и управлението на хижа 

„Рудината”; подобряване функционирането (седем дни в седмицата) на Паметник-

костницата на ботевите четници, х. Лескова, Врачешки манастир и др.  

Развитието на фестивален туризъм е свързано с актуализиране културния календар 

на общината и съдържанието на традиционно честваните фестивали, както и 

включването на няколко нови иновативни събития, следващи съвременните 

тенденции на туризма, които да бъдат атрактивни за туристите.  

За развитието на устойчив екотуристически продукт е необходимо не само 

наличието на съхранена природа и интересни растителни и животински видове, но 

също така туристическа интерпретация и осигуряване на условия за посрещане на 

туристите, така че община Ботевград да бъде конкурентна на утвърдени близки 

туристически дестинации, каквито са Врачански балкан и Искърското дефиле.  

Планинският, приключенски и екстремен туризъм могат да се развият единствено 

ако станат достъпни съществуващите туристически маршрути и бъдат предприети 

мерки като почистване и окастряне на диворастящи млади и изсъхнали дървета и 

храсти, поставяне на указателни табели и обозначаване с лентова туристическа 

маркировка. До платото на Ржана планина все още почти няма достъп, което 

възпрепятства провеждането на приключенски събития или изграждане на 

екотуристически атракции като площадки за подхранване и укрития за наблюдение 

на птици, въпреки, че от биологична и ландшафтна гледна точка, условията са 

подходящи. Същото се отнася за събития свързани с конен туризъм, офроуд и др. 

Необходимо е поставянето на указателни табели за някои от селищата и 

туристическите обекти в общината.  

Туризмът е индустрия на гостоприемството и качеството на предлагането е 

свързано до голяма степен и с човешкия фактор: квалификация на персонала 

ангажиран в обслужването, грижа за клиента и др. Укрепването на 

административния капацитет в общината, възприемане на маркетингов подход, 

разработването на работеща стратегия за развитие на туризма и план за действие 

ще допринесат за поставяне и изпълнение на ясни и реалистични цели.  

При целенасочена работа и изпълнение на тези препоръки община Ботевград може 

да предложи конкурентно на съседните й общини туристическо предлагане и да се 

превърне в атрактивна дестинация за алтернативен туризъм. Частичното справяне 

с някои от ограниченията и спорадични действия от страна на общинска 

администрация, трудно биха довели до положителни резултати в дългосрочен план.  
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2. Характерни особености на туристическото търсене и изисквания на 

съвременния турист  

Туристическото търсене е отразено на база на Проучването на туристическия 

потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община 

Ботевград, проведено и резулатите от анкетните проучвания, направени сред 

посетителите на община Ботевград през 2017 г. Преди това в общината не е водена 

статистика за броя на нощувалите българи и чужденци и няма данни за 

средногодишната заетост на базите за настаняване. Статистическите данни в 

община Ботевград през 2017 г. и 2018 г. са въз основа на справките за реализирани 

нощувки, подавани от местата за настаняване, но те са непълни и е отчетено, че все 

още има некатегоризирани обекти. Според националната статистика, пътуващите в 

България туристи са териториално концентрирани – около 44% от пътуванията се 

осъществяват от жители на столицата, живеещите в Южен централен район (най-

вече пловдивчани) реализират около 17% от пътуванията в страната, а живеещите 

в Североизточен район – 14%. Най-малко пътуват жителите на Северозападния и 

Северния централен район. Поради липса на статистически данни от общината 

може да се допусне, че пренощувалите в община Ботевград лица следват 

националната тенденция: преобладаващите нощувки са реализирани от жители на 

столицата. Туристите, които са привлечени в  община Ботевград до момента можем 

да групираме по следния начин: 

 Бизнес пътувания: благодарение на високата степен на икономическа 

активност в общината целогодишно се ползват хотелите в Ботевград, като 

по време на по-мащабни спортни състезания се наблюдава недостиг на 

места за настаняване. Поради липсата на статистически данни обаче не може 

да бъде изготвен анализ и да се очертаят тенденции, ограничения и 

възможности.  

 Пътувания за почивка в селска среда най-вече през уикендите на топлото 

полугодие, националните празнични дни и краткотраен летен отдих в 

ограничени на брой места за настаняване, като ползват миксирани 

туристически продукти, базирани на потапяне в  местния бит и традиции, 

ползване на екологично чиста храна, специфична кухня и местни 

специалитети, опознаване на социализираните обекти на историческото 

наследство в общината, разходки из полупланинската територия, яздене на 

коне, каране на велосипеди. 

 Ученически посещения на исторически обекти в общината, които обаче 

рядко са с преспиване в хотелите на Ботевград. 

 Посещения в манастирите: това са част от по-мащабни пътувания на 

индивидуални туристи и групи. 

 Посещения на Ботевград за участия в спортни събития – състезатели и 

зрители, малка част от които остават за нощуване в хотелите на Ботевград. 

Най-същественият пазар за туристическите продукти на Община Ботевград е в гр. 

София. Тези потенциални целеви групи имат висока покупателна способност и 

подчертан интерес към пътувания извън столицата в уикендите и националните 

празници. Втората целева група са съседните областни центрове: Враца, Монтана 

и Плевен, като активната част от населението в първите две области преминаването 

през общината е често. Трета целева група е учащата се младеж от цялата страна.  
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Профилът на българския турист според последните национални изследвания се 

характеризира със следните характеристики: туристи в трудоспособна възраст, 

търсещи почивка и възстановяване; семейства и групи (семейства и приятели), 

търсещи сигурност и гаранция за качество; туристи, пътуващи извън активните 

сезони – уикенди и празнични дни; активно търсещи туристи, гъвкави в избора си, 

със собствено мнение, организиращи пътуването си сами и склонни да комбинират 

няколко вида туризъм; туристи с по-висок образователен ценз и интелектуално 

ниво, търсещи задоволяване на допълнителни потребности и очакващи 

допълнителни продукти в различните видове туризъм; хора, свързани с природата 

и екологичния начин на живот, с изисквания към целесъобразното използване на 

природните ресурси и използване на устойчив туризъм; активни в глобалната 

мрежа и ползващи електронни услуги, нови технологии (мобилни); хора със 

собствени имоти или почиващи при близки със собствени имоти,  склонни да 

комбинират пътуване с цел „селски туризъм” с друг специализиран вид туризъм 

(планински, еко, културен, спа, лов и риболов); търсачи на „иновативен 

туристически продукт” - съчетаването на стандартна услуга със специфичен 

продукт, отговарящ на интересите на туриста – спорт, традиции, природа, храна, 

музика, култура; хора с туристически опит, който им позволява да оценят 

стойността на туристическите услуги и да изберат най-доброто съотношение цена-

качество, защото в повечето случаи изборът е ценово мотивиран; посетители с 

високи очаквания, които са по-информирани за продукта като цяло и за 

предлагането в съответната туристическа дестинация, знаят, че участват в един 

пазар на предлагане, а не на търсене, което ги превръща в много гъвкави по 

отношение на потребителските критерии и непостоянни при вземането на решения; 

изкушава се от различни ежедневни дестинации, продукти и приключенски 

пътувания с къси маршрути; търси повече престой сред природата, приключение, 

екзотика, риск и спорт, наред с класическите продукти – отдих, култура и 

кулинария.; желае да установи нов и контакти с местното население, иска да бъде 

добре посрещан и приеман, да съкрати дистанцията и да общува с хора от различни 

райони; използва повече на брой и по-разнообразни информационни източници, но 

преди всичко Интернет, за да планира и вземе решение за туристически пътувания. 

 

3. Креативни туристически инициативи свързани с промотирането на община 

Ботевград 

Креативни туристически инициативи в община Ботевград, свързани с рекламата, 

маркетинга и комуникацията представляват съвременният туристически уеб 

портал, реализираната инициатива „Ботевград – първият уикиград в България” и 

създаването на промотиращ център, част от спечелиня проект по Програмата за 

трансгранично сътрудничество между България и Сърбия „Хеторотопии. 

Ботевград - Лесковац”. 

3.1.Туристически уеб портал 

Разработена уеб платформата за туризъм на Община Ботевград е свързана с 

иновации, приятелски настроен към потребителите и модераторите на съдържание 

софтуер, уникалност в уеб дизайна и съобразяване с модерните тенденции при 

предоставянето на информация; интуитивност в навигацията; разпознаваемост на 

продукта; съобразяване с потребителските навици; високо ниво на цифровизация 

на туристическите продукти и услуги. 
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Изградените модерни функционалности дават възможност на потребителите и 

потенциалните туристи, търсещи информация, бързо и лесно да достигат до 

атрактивно поднесено електронно съдържание, оформено в логически структури – 

категории, подкатегории, статии, съобразени с потребителските навици.  

Съвременният турист е търсещ активно информация и максимално преживяване в 

локацията, която е избрал. В тази връзка в категорията „Услуги“ самите 

доставчици, са позиционирани по видове услуги, които водят към предлагащите ги 

фирми, неправителствени организации и граждани. 

Уеб порталът е разработен графично, като е съобразен с последните тенденции: 

изчистен уеб дизайн, разпознаваеми цветове, бързо зареждащо се съдържание и 

„responsive” дизайн разпознава вида на използваното от потребителя мобилно 

устройство и пренарежда електронно съдържание по най-удобния за него начин 

(адаптивна мобилна версия на уеб сайта). 

Основата за разработване е система за управление на съдържание (CMS) с база 

данни (DB), което позволява бързо доразвитие при необходимост: добавяне или 

изключване на съществуващи функционалности, архивиране на информация, 

абонаментна система за автоматизирано изпращане на информация до 

потребителите, след публикуване на нова информация и в зависимост от разрезите 

от съдържание, за които се е абонирал съответния потребител. 

Електронните профили са със собствено софтуерно решение („custom software 

development”) което дава възможност в различните категории и подкатегории, да 

бъдат индивидуализирани спрямо необходимостта от добавяне или опростяване на 

функционалности (добавяне или премахване на табове, бутони, Гугъл-карти, 

вътрешни и външни хипер връзки и т.н.) 

Удобство при създаване, публикуване и управление на електронно съдържание 

посредством лесни инструменти за редактиране на текст, публикуване на снимка, 

добавяне на хипер връзки, добавяне на видео, създаване на карта на обекта/ 

забележителността и т.н. Софтуерното решение позволява управление на различни 

роли при публикуване и управление на съдържание. 

Изградена е интеграция за бърза връзка със социалните мрежи и изградения за 

целта YOUTUBE-канал. Създаден е YOUTUBE канал на Община Ботевград, където 

се публикуват видео клипове за събития за привличане на посетители и туристи. 

3.2. Ботевград – първият уики-град 

Проект за създаването на уикипедиански градове (wiki-town) започва през 2012 г. 

Първият в света такъв град е град Монмът в Уелс, а целта на проекта е да се 

обхванат всички значими в него места, хора, артефакти, флора и фауна като за тях 

да се създават отделни статии за електронната енциклопедия Уикипедия. По този 

начин възниква Monmouthpedia. Крайният резултат в реализирането на такъв 

проект е създаването на енциклопедия от материали, посветена изцяло на града, 

която се помества върху платформата на Уикипедия. С течение на времето 

информацията непрекъснато се обогатява, създават се все повече нови статии, 

които се прибавят към вече съществуващите, постепенно към тях се добавят 

илюстрации и фотографии. Задължително условие за създаването на тези 

материали е всички източници на информация да бъдат достоверни. В проучването 

и разработването на публикациите могат и имат право да вземат участие всички, 

които пожелаят – от ученици и любители-ентусиасти, до учени и изследователи. 
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Участието е на доброволен принцип. На по-късен етап, статиите започват да се 

превеждат на възможно най-много чужди езици, отново от доброволци.  

Ботевград е слабо познат, предимно като индустриален град и зона за транзитно 

преминаващи, с оскъдна информация в онлайн пространството за съществуващите 

туристически обекти преди стартиране на инициативата. Уикипедия прави 

възможно създаването, разширяването и редактирането на статии на платформата 

от всеки потребител, който може да посочи източника на материалите, които желае 

да публикува. Това изискване е предпоставка за качествени и достоверни статии, 

които преминават през одобрение от редакторите на Уикипедия. В допълнение, 

статиите могат да бъдат превеждани на всички езици според конкретните условия, 

което разширява тяхната достъпност. Всяка статия може да бъде открита под 

различни етикети и ключови думи.  

Проектът „Ботевград – първият уикиград в България” включва изработване и 

поставяне на знаци, обозначаващи различни обекти в града и определящи го като 

уики: баркодове, табели и стикери на подходящи места, за които има 

предварително подготвени материали. Използват се вид баркодове, наречени 

QRpedia кодове, които могат да бъдат разчетени чрез камерата на мобилно 

устройство и, при наличието на интернет връзка, да препращат към съответната 

статията в Уикипедия. QR кодовете са полезни с оглед на голямото количество 

информация, която могат да предоставят в сравнение с тази, изписана на 

физическите табели, поставени при съответните обекти, при това на различни 

езици. Проектът стартира през октомври 2017 г. като съвместна инициатива на 

Община Ботевград и потребителска група Уикимедия България, в партньорство с 

Библиотека „Иван Вазов“ към НЧ „Христо Ботев 1884” – гр. Ботевград и 

Исторически музей Ботевград. Създаден е специален сайт, където е представена 

същността на инициативата, указано е по какъв начин може да се участва, 

включително и чрез видео-урок, включващ последователността на отделните 

стъпки, които да предприеме всеки участник. В главното меню на сайта са 

разделени категории, включващи: списъци със статии, библиография, електронни 

книги източници, които могат да се ползват, списък на публикации в медиите, 

информация за участниците и наградите и др. Препратки към статиите в 

Уикипиедия има и от официалният туристически портал на Община Ботевград, 

както и специален бутон, препращащ към сайта на проекта.  

Полезното му въздействие може да бъде наблюдавано в разнообразни аспекти. От 

една страна градът, с неговите забележителности и значими обекти, се 

популяризира, а многобройните статии в Уикипидия подробно разказват за 

културно-историческите и природните му богатства, което го прави привлекателен 

за туристите, а също и за изследователи, а създадените статии се превръщат в 

надежден и сигурен източник на информация. От друга страна, работата по 

осъществяването на проекта сплотява местните граждани, създава връзки помежду 

им, подпомага ги да опознаят собствения си град по-добре и да се привързват към 

него по-силно отпреди. По-малко от година след създаването на WikiBotevgrad се 

наблюдава повишен интерес към забележителностите на града и общината, които 

не са били обозначени преди това. Посетители сканират QR кодовете върху 

монираните табели и разлепени стикери и чатат информацията, включена в над 160 

отделни статии в електронната енциклопедия.  

3.3. Изграждане на промотиращ център Ботевград 
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Промотиращият център Ботевград е предвиден като ново звено в конструкта на 

общинската администрация с информационно-комуникационна функция. То 

обединява и  фокусира дейността на експертите в сферите култура, туризъм и 

общински медии върху създаването и развитието на концепция и същинско 

представяне пред света идентичността и атрактивността на община Ботевград. 

Философията и визията на проекта „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац”, от друга 

страна, изразява гражданско схващане и предложение за съвместни действия към 

изпълнителната власт за въвеждане на нов подход за развитието на общината, 

формирането на идентичност, респективно - за промотиране бранда Ботевград. 

Общата цел, предложена от проекта Хетеротопии, е да се осигури едновременно 

механизъм и среда за комуникацията между различните културно-информационни 

ядра на територията на община Ботевград, включени в трансгранични мрежи за 

взаимодействие и за промотиране бранда Ботевград в общото европейско 

културно-информационно пространство. Целта на  строително-техническия проект 

е да осигури материалната база за съвместна работа на Промотиращия център и 

Проекта „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац” чрез формиране на екстериор и 

технологично оборудване на пространството на атриума и помещенията на 

Промотиращия център, като по този начин се създадат условия за дълготрайна и 

устойчива работа за повишаване туристическата атрактивност на община 

Ботевград. 

Целта на самият проект е повишаване на туристическата атрактивност на различни 

културно-информационни ядра (часовникова кула, исторически музей и 

промотиращ център), включени в трансгранични мрежи за взаимодействие и 

сътрудничество и инвестиращи в развитие на социалния капитал на Ботевград за 

насърчаване устойчивото развитие на културен туризъм и на природата в града, за 

подобряване качеството на живот в трансграничния район със Сърбия и 

стимулиране процесите на опознаване, разбиране и интегриране на общностите в 

общото европейско културно-информационно пространство. 

 

4. Креативни туристически инициативи свързани с изграждане на нови 

туристичеески атракции 

От първостепенно значение за повишаване на конкурентоспособността и 

атрактивността на община Ботеград като туристическа дестинация е да се 

реализират дейности, свързани с подобряване на туристическата инфраструктура и 

създаване на атракциони от иновативен тип, съобразно изистванията на 

съвременния турист, а именно: осигуряване на достъпна среда до природни 

забележителности и културно-исторически дадености, подобряване на общата и 

специализирана туристическа инфраструктура и изграждане на нови атракции и 

тематични маршрути, подобряване на информационното осигуряване, 

включително поставяне на информационни табла и указателни табели, изграждане 

на туристически информационен център и др. Стимул за развитието на туризма ще 

окаже насърчаването на публично-частните партньорства и стимулирането на 

предприемачеството и инвестициите в туризма.  

4.1. Изграждане на приключенски парк „Липница” 

Приключенски парк „Липница“ се предвижда да включва изграждане на дребно-

мащабна туристическа инфраструктура, маркиране и социализиране на лъчев и 

кръгов туристически маршрут, минаващ по стар римски път водещ към уникални 



196 

 

природни забележителности (ручеи, водопади, пещери, местности и гледки), 

социализиране на части от маршрута чрез екстремни преминавания по панорамни 

пътеки; дадености за изграждане на постоянно функциониращи въжени 

съоръжения, изграждане на инфраструктура за съвременен къмпинг; достъп до 

няколко пещери и обекти на културно-историческото наследство (останки от кула 

и крепостни стени), изграждане на база за обучения по основни техники за скално 

катерене и пещерни прониквания, съчетани с техники за спортна и приключенска 

анимация – провеждане на регулярни събития с приключенски и екстремен 

характер за популяризиране на дестинацията и изградените атракции, комбинирани 

с участието на местните доставчици на био-храна, конна езда, офроуд, 

демонстрации на местни занаяти и фолклор и други. 

Приключенският парк може да включва следните елементи: 

Пешеходен маршрут за  започващ от стар римски път, минаващ покрай няколко 

ручея , въжени мостове, посещение на два водопада (един в близост до пещера 

„Водната пещ“ и един в горната част на маршрута), разходка с каска и челник в 

пещера „Козарника“ преминава през пещера „Проходна“, следва излаз до 

останките на „Калето“ (останки от кула – необходима е консервация), минава през 

пещера „Очите“ (малка но красива с красиви гледки от нея ), спускане по постоянно 

изграден въжен тролей (около 200 метра) завършва в близост до „Меча поляна“. 

Възможно е създаването на обособено пространство за къмпингуване на палатки, с 

изградени места за барбекю, навеси за приготвяне и консумиране на храна. 

Началото на маршрута е достъпно по черен път по който минават камиони с 

отсечена дървесина и го рушат. Необходимо е насипване със скална маса на 

определени участъци.  

 Въжен тролей – постоянно съоръжение 

 Въжена градина – постоянно съоръжение 

- Къмпинг инфраструктура – навеси за сушене на дрехи, приготвяне на храна, 

барбекю зона, пейки и маси за хранене и отдих и т.н. 

4.2. Създаването на BOTEVGRAD BIKE PARK и специализирани трасета за 

планинско колоездене 

Създаването на Bike Park с различни по сложност трасета, който да включи и 

изграденото вече трасе за спускане Botevgrad Downhill, ще направи община 

Ботевград първата община с подобно съоръжение в България, както и сред много 

други европейски държави. Създаването на маршрути за отдих на жителите и 

туристите на града, около трасетата, както направата на зони за пикник. 

Създаването на специализирани трасета за професионално и любителско 

практикуване на планинско колоездене ще генерира директни и индиректни ползи 

за община Ботевград, включващи: позициониране в спортна среда, допринасяне за 

подобряване на имиджа на община, подпомагаща спорта в България, получаване на 

популярност и одобрение от младите и активно спортуващите в България, 

популяризиране в социалните мрежи и мрежите за видеосподеляне.  

Изграждане на спортен комплекс с олимпийско трасе за велосъстезания с ВМХ 

велосипеди е такъв вид трасе за състезания с ролери, комбинирано със съоръжения 

с възможности за каране на скейтбордове на открито – рампа и конфигурации. 

Състезанията с ВМХ-велосипеди са много атрактивни, както за практикуване, така 

и за наблюдаване от зрителите. Този спорт е вече олимпийска дисциплина. Най-
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близкото подобно трасе е в Италия в гр. Верона. Потенциалът на подобно 

съоръжение е голям да бъде домакин на кръгове от европейски и световни 

шампионати по ВМХ, ролери и скейтбордове. Подобен проект може да бъде 

изпълнен в близост до град Ботевград. Подобен проект преминава през избор на 

подходящ терен, определяне на източниците на финансиране, проектиране на 

съоръженията (трасетата), изграждане и мениджмънт на комплекса.  

4.3. Формиране на екотуристически атракции  

Екотуристически атракции, най-вече за наблюдение на птици и свързани с 

опазването на ландшафта в общината, могат да бъдат изгранени в различни части 

на общината и да включат: 

- изграждане на площадки за подхранване и укритие за наблюдение на птици в 

района на с. Липница, което може да се осъществи като се работи в партньорство с 

местни стопани, животновъди, ферми и кланици, които да предоставят ненужни 

остатъци и мъртви домашни животни за захранване на площадките.  Ползата от 

това подхранване няма да е само за лешоядите, но и за стопаните, които ще могат 

да се освободятт от труповете на мъртвите животни без да се налага да копаят ями, 

да ги горят или да ги изхвърлят в природата, както често се случва, като рискуват 

разнасянето на зарази. Успоредно с подхранването ще се извършва целогодишен 

мониторинг на площадката, за да се установи какви птици я посещават и използват. 

Лешоядите реинтродуцирани в ПП „Врачански балкан” са маркирани с GPS – 

предаватели и по този начин ще се знае къде се намират и ще се правят 

допълнителни наблюдения и изводи за поведението им.  Изграждането на укритие 

за наблюдение на редките видове птици, които посещават площадката за 

подхранване ще бъде атрактивно и ще генерира повече посетители, които иначе 

биха избрали друга дестинация. Наблюдението става с помощта  на бинокли, 

телескопи и други телеоптични уреди.  Друг таргет туристи, които ще бъдат 

привлечени са фотографите на дивата природа, наричани на жаргон „фотоловци”. 

Фотоловът е не по-малко атрактивен и привлекателен от лова с пушка, като най-

голямото му предимство е, че не вреди на популациите, не се убиват животни, а 

трофеят представляват завладяващите фотографии на величествените птици. По 

този се постига хармония с дивата природа в контекста на устойчивото развитие и 

същевременно туристите й се наслаждават и я виждат в пълния й блясък.  

- Формиране на зона за Bird-watching в района на ЗМ „Дренето” и влажните зони 

край Гурково и Литаково може да бъде предпоставака за изграждане на 

наблюдателни кули и развитие на екотуристическия продукт. Могат да се оформят 

две основни туристически места, които да се обособят като зона за Bird-watching: 

района на ЗМ „Дренето” и влажните зони край Гурково и Литаково. 

- Създаването на защитен ландшафт към защитена зона «Етрополе – Байлово» 

представлява обособяване на защитен ландшафт в продължение на Защитения 

Ландашфт „Звездец“ в община Горна Малина, който да включва границите на 

защитена зона „Етрополе – Байлово“ в община Ботевград и да служи за опазване на 

някои от значимите и важни за общността ландшафти и по този начин да се 

стимулира развитието на екотуризма. 

4.5. Други видове атракции 

Добавена стойност към туристическото предлагане ще придаде възстановяването 

на автобус „Чавдар” и предлагането му като туристическа атракция по време на 
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различни събития в община Ботевград. Целта е автобусът да гарантира сигурността 

и комфорта на туристите, оборудван с климатик и всички необходими удобства, 

като същевременно пресъздава атмосферата от времето, когато е процъфтявал 

заводът „Чавдар”. Автобусите „Чавдар” се обособиха като един от символите на 

Ботевград по време на работата с фокус групи и анкетните проучвания сред местни 

жители и посетители на общината и е заложен като мярка към Стратегически 

приоритет 5 в Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 

2019-2025 г. 

Изграждане на тематични атракции свързани с Ботевите четници в зависимост от 

възможностите за финансиране и желанието за сътрудничество на съседните 

общини в тази насока, за изпълнението на мярката могат да бъдат включени: 

изграждане на конен и веломаршрут на териториите на общините Ботевград и 

Враца „По пътя на Ботевите четници”; алея в памет на ботевите четници свързана 

с паметник-костницата в Скравена; възстановяване на воденицата, където са се 

крили Ботевите четници на р. Ботовина край с. Литаково, обвързването ѝ с 

Паметник-костницата и адаптирането й като туристическа атракция; изграждане на 

мемориал в Гуркове, където да се съхраняват двата черепа, които понастоящем са 

в кметството и включването ѝ в тематичен маршрут; организиране на ученически 

тематичен тур и др. 

Създаване на скаутски лагер и реализиране на скаутски дейности, който в 

зависимост от възможноситите и условията за финансиране и кандидатстване по 

проекти, ще включва изграждане на скаутски лагер, където ще се провеждат 

творчески работилници, учебни лагери, зелени училища, лагери за деца със 

специални потребности, международни детски и младежки лагери с различна 

насоченост. Съпътстващи всяка една програма ще бъадт различен вид скаутски 

дейности, към които се наблюдава все по-засилен посетителски интерес. При 

подхдодящо промотиране и разработване на продуктовата политика е възможно 

осигуряване на целогодишна заетост и икономическа рентабилност на базата. 

Провеждане на поредица от пленери за демонстриране на древни занаяти на 

крепостта Боженишки урвич - изработване на антично оръжие, керамика, 

дърворезба, леене на стъкло. Целта е два пъти в годината да се организират пленери 

за различни древни занаяти - пролетно и есенно издание, които да са насочени 

освен към изявени творци от цялата страна, и към широката аудитория, която ще 

наблюдава демонстрации и ще усвоява базови техники. Целта на атракцията е 

запознаване с местните забележителности, с древните български традиции, 

вярвания, митове и легенди. Създаването на ново традиционно събитие ще 

допринесе за привличане на нов тип туристи с широк профил: заинтересовани от 

история, култура, обичаи, както и творци от цялата страна, упражняващи различни 

художествени занаяти, които по естествен начин ще рекламират инициативата и ще 

привличат посетители от техните региони. 

 

Заключение 

Устойчивото развитие на туризма в община Ботевград и превръщането ѝ в 

атрактивна туристическа дестинация, изисква целенасочени и постоянни усилия от 

страна на общинското ръководство, в партньорство с останалите заинтересовани 

страни, включително изграждане и утвърждаване на туристически бранд, свързан 

с приключенията и иновациите. Акцентирането върху местните традиции и 
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природни дадености, както и различен тип събития и атракции – традиционни и 

иновативни, които да откроят и наложат Ботевград като конкуретноспособна 

дестинация на туристическия пазар, е ключово за устойчивото развитие на туризма 

в общината. За целта е необходимо да се работи системно и целенасочено на базата 

на научно-изследователски подход, в съответствие с динамично променящите се 

реалности.  

Туризмът традиционно не е приоритетен сектор в общинската икономика. 

Причините са основно три: общината е добре развита в стопанско отношение, 

заетостта на населението в местната икономика е висока, доходите им са над 

средното за страната ниво ниво; на територията на общината липсват 

забележителни, уникални туристически атракции от национален или европейски 

мащаб, които да са притегателни за пътувания към района; ниска е степента на 

популяризиране и реклама, дори на малкото обекти и събития за туризъм в 

общината. 

В настоящия момент няма ясно маркирани пътеки за пешеходен, велосипеден или 

конен туризъм. Предприемачи в общината се опитват да развиват бизнес, полагат 

грижи за създаване и  подобрение на информираността на трасета за конен туризъм, 

но те не са достатъчни. Традиционните събития не се рекламират в необходимата 

степен, за да фокусират към община Ботевград вниманието на потребителите, 

които ежеседмично са засипвани с информация за фестивали, събори, празници, 

форуми, състезания в цялата страна. Въпреки това, наличието на материална база 

за настаняване на туристи и няколко интересни туристически обекта изискват нови 

усилия от общинските власти и бизнеса за привличане на повече пътуващи към 

територията на общината. Тези ограничения определят поетапното развитие на 

алтернативните видове туризъм. 

Тенденциите свързани с изискванията на потребителите налагат все по-широко 

използване на интернет. Основополагащ  фактор е да се насочат усилията на 

местната власт към подобряване функционирането и достъпността на 

туристическите обекти, включително цифровизация и активно използване на 

инструментариума на онлайн маркетнига, организиране на опознавателни турове, 

насочени към туроператори и журналисти, семинари за запознаване с добри 

практики, насочени към местния бизнес за насърчаване на предприемачеството и 

др. 

Новият туристически портал на община Ботевград, следвщ съвременните 

тенденции може да допринесе значително за популяризиране на туризма в района. 

Необходимо е професионално и активно администриране, публикуване на 

актуални новини и събития, което да бъде обвързано и синхронизирано с 

останалите канали на комуникация на общината. Съчетанието с инициативата 

WikiBotevgrad дава допълнителна стойност и допринася за придаване на 

допълнителна стойност и поддържане на имиджа за иновативна дестинация. 

Изграждането на промотиращ център Ботевград и ТИЦ ще способстват за 

информационното обслужване на посетителите на място, в съответствие със 

съвременните тенденции на туристическото търсене.  

Успешното устойчиво туристическо развитие в община Ботевград и 

позиционирането ѝ като конкурентноспособна туристическа дестинация, е 

свързано също така с прилагане на препоръките в Комуникационната стратегия за 

развитие на туризма; изграждане на нови атракции, тематични маршрути и 
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специализирана туристическа инфраструктура; въвеждане на единни стандарти за 

обслужване на туристите; диверсификация на туристическия продукт, чрез 

предлагане на допълнителни услуги, използване на възможности за общ 

регионален туристически продукт със съседните общини; създаване на публично-

частни партньорства и сътрудничество между заинтересованите страни.  

Поетапното прилагане на тези механизми и креативни инициативи, вече спомага за 

разпознаваемост на Ботевград, освен като индустриална, също и като туристическа 

дестинация, а интегрирането на туризма с останалите икономически сектори ще 

окаже имиджов ефект и ще може да се използва като лост за допълнителен стимул 

за просперитета на общината. Подходът на община Ботевград може да бъде 

приложен и при устойчивото развитие на местните туристически политики в други 

общини в България. 
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ТEНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

Ас. д-р Деян Любиша Андрейевич, ЕПС Ниш, Република Сърбия 

Резюме: През последните години много изследвания се занимават усилено с 

прогнози за туристическото развитие. Въпреки разнообразието от приноси и 

мнения за бъдещето на туризма някои основни становища се изясняват все по-

пълно и ясно.. В началото на третото хилядолетие в туризма се обособяват прогнози 

за бъдещото развитие и тенденциите, въз основа на които се правят анализи. Днес 

могат да се посочат многобройни специализирани проучвания по тези проблеми. 

Отбелязват се все повече нови тенденции и на всяка тенденция вече съществува 

противоположна. Туристът все повече не се доверява на изобилието от изследвания 

и разнообразни тенденции, сценарии и визии. Желанието да се прогнозира 

бъдещето е толкова старо, колкото и човечеството. Днес все повече обществени 

анализатори и учени се опитват да изследват бъдещето чрез научни методи. 

Изследването му се превръща в нещо приемливо и търсено от обществото. Доскоро 

туристите се замисляха твърде малко за бъдещето. Но все повече разширяващите 

се пазари, вълната от пътувания накара потребителите на туристически продукти 

да отправят поглед към настоящето. Естествено днешните реалности 

предопределят търсене на тенденциите на бъдещето развитие та туризма. И така 

възникват въпроси: • Какви видове и форми за отдих и отмора ще се търсят най-

много? • Кога ще направим пътуване във Вселената? • Ще се пътува ли все по-

надалеч и по-бързо и как? 

Ключови думи: туризъм, иновации 

 

TENDENCIES IN TOURISM DEVELOPMENT 

Dr. Deyan Andreyevich  EPS Srbija 

Abstract: In the last years many research are into forecast of tourism 

development. Despite the diversity of yields and opinions on the future of the tourism, 

some basic opinions are more and more clarified.  

At the beginning of third millennium there are many forecasts of tourism future and 

trends, based on analyses. Today there are numbers of specialized research on these 

problems. We can observe many new tendencies, and as well dozen counter tendencies. 

Modern tourist doesn't have much trust in research galore and many trends, scenarios and 

visions. Desire to predict the future is as old as humanity. In modern era more and more 

analysts and scientists are trying to get to know the future through scientific methods. 

Researches become something acceptable and needed by the society. Until recent tourists 

didn't think so much about the future. However in expanding markets, wave of travelers 

made consumers of tourism products to take a look into the future. Naturally, today's 

reality predetermine demand for the trends of future tourism development. That is how 

we got questions: - What kinds and forms of rest and vacation will be wanted the most? 

When shall we travel outer space? Are we going to travel faster and more far away and 

how?  

Keywords: tourism sector, innovation, factors, trends. 
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Изследване на тенденцията и позитивната футурология 

Популистично ориентираното изследване на бъдещето е изразено чрез приносите 

на американските изследователи на тенденцията и бъдещето, които се обясняват в 

оптимална форма с бъдещето. При това съществува тясна връзка между 

обективните анализи и мненията за желаната ситуация в бъдеще. Преди всичко 

автори като Найзбит, Попкорн в САЩ и Геркен, Хоркс в Германия и др. изразяват 

футуристичната идея и визия за бъдещето103. Те говорят за вече новите микро- и 

макротенденции или за колебания, тенденции или за групи с нов стил на живот. 

Хората пътуват с цел удоволствие и преживяване. Изследователите на туризма и 

свободното време се насочват към многобройните тенденции и визии на бъдещето. 

Както е изразен общият потребителски свят чрез все нови моди и тенденции, така 

и в туризма се формулират свят на преживявания и централни паркове за 

прекарване на свободното време. 

 

Изследване на бъдещето като цивилизационна критика 

Към второто направление се включват преди всичко западноевропейските 

изследователи, които се занимават предимно с негативните последици на 

общественото и туристическо развитие. Започна се с „клубът на Рим”, който вече 

през 1967 г. предупреждава за „границите на възхода”. В туризма тази гледна точка 

намери своето съответствие в критичните приноси през 70-те и 80-те години за 

негативните влияния на туризма в Третия свят, както и за екологичните последици. 

Екологичният, както и други видове туризъм, а от конференцията в Рио и 

„дългосрочният” туризъм стават тенденция. Днес се трупат по-мрачни прогнози на 

еколозите и обществените критици: озоновата дупка, замърсяването на околната 

среда, оскъдните ресурси, както и негативните влияния на туризма върху 

обществената структура и културните ценности изискват едно съзнателно, 

интелигентно, дълготрайно или екологично пътуване. По-малко пътувания или 

същевременно „оставането в къщи” и „отпускът на балконите” са съответните 

прогнози за бъдещето. 

 

Бъдещи изследвания с научни методи 

Редом с по-скоро медийноориентираните, но и ориентирани към обществената 

критика, туристическите експерти се стараят все повече към едно солидно научно 

изследване. В научното изследване се отличават две групи методи: 

o Статистическите или количествените методи се опитват да осигурят 

колкото се може по-точни и количествени прогнози. Методите се простират 

от простите „свободни” методи през т.нар. метод на „ранното предпазване”, 

регресионния и корелационния анализ и достигат до многовариантните 

методи и компютърно-симулационните модели. Чрез тях се прави опит да 

се определят бъдещи тенденции. 

o Втората група методи за бъдещи изследвания се определят като творчески 

методи. Тук на преден план стоят в по-голяма степен качествените пред 

количествените показатели за бъдещи изследвания. При този тип методи 

                                                           
103 www.infotourism.net 
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експертите се запитват за тяхната оценка, при което се използват 

многообразни форми на креативни техники или на запитвания, като 

например „Мозъчна атака”, методът „Делфи”, демоскопичното изследване 

на пазара или методът на сценария104. 

Като резултат от тези различни методи се развиват бъдещи представи, чието 

реализиране в по-голяма или по-малка степен би било възможно. В съответствие с 

това се говори за предвиждания, сценарии и утопии. 

 

Сценарии и предвиждания за туризма през годините след 2000 

От областта на научните изследвания се засяга методът на сценария. Той е един от 

най-често използваните в туристическите изследвания и представя съвременното 

състояние и ориентираните към бъдещето прогнози нагледно. Освен това спомага 

за пълнотата на туристическите изследвания и прогнози. Методът на сценария се 

представя в 3 етапа:105 

o Анализ. Разработва се въз основа на съвременните браншови и 

специфичните за отделен отрасъл фактори, които оказват влияние върху 

обществените явления. 

o Прогноза. За по-важните тенденции се представя спектърът на развитие. 

При това се разработват винаги два екстремни варианта – оптимистичен и 

песимистичен, както и един средностатистически вариант, един реален 

вариант или вариант на тенденциите. Като резултат от втората фаза се 

създава таблица, в която се съдържа цялото разнообразие от 

„минисценарии”. 

o Оформяне. На третия етап съдържанието на отделните варианти – 

оптимистичен, песимистичен и средностатистически, се „сгъстява”. Прави 

се опит за обща оценка, в която да се формират отделни самостоятелни 

„оптимални сценарии”. 

Наред с многообразието на факторите и показателите за бъдещето на туризма, се 

открояват 6 течения в бранша за развитието на туристическата динамика – 

оптимални тенденции или описания. Всичките 6 оптимални тенденции се 

дислоцират в рамките на присъщите за определен период оптимистичен, 

песимистичен и реалистичен вариант. От тази позиция възможните прогнози за 

развитие могат да бъдат само набелязани. 

 

Развитие на приходите и благосъстоянието 

Пътуванията са под икономическо наблюдение и са тясно свързани с развитието на 

индивидуалните приходи и на общественото икономическо състояние. Също и за в 

бъдеще промените в конюнктурата ще оказват решаващо въздействие върху 

туристическото търсене. Оптимумите на прогнозите се движат между един по-

продължителен перманентен ръст в туристическата дейност като резултат от 

продължителен непрестанен икономически растеж, а нарастващите рецесивни 

                                                           
104 Рибов, М., Туризмът в ерата на качеството, Тракия-М, С., 2003. 
105 Янева, М., Тенденции в развитието на туризма, УНСС, С. 
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тенденции в резултат на икономически кризи и повишена безработица. При това не 

всички области на туризма постигат в еднаква степен възход и спад. 

Всеки отделен обект трябва да изготви подобаваща оценка как общите разходи и 

икономическото развитие се отразяват върху туристическото бъдеще на отделните 

дестинации и върху предлаганите там туристически сегменти. Така например 

традиционните лечебни и минерални курорти от съвременна гледна точка бележат 

спад и стагнация. А областта на немедицинския „здравословен туризъм” очаква по-

скоро растеж106. 

Дори и въздействията на общите конюнктурни промени са диференцирани за 

всяка отделна дестинация и всяко отделно предприятие в рамките на прогнозите, 

като се отчитат и отклоненията от тях. 

 

Промяна на ценностите в обществената и туристическа област 

Пътуванията заемат постоянна позиция в индивидуалната и обществената скала на 

ценностите. В съответствие с това анализът и прогнозите на настоящите ценности 

е важен фактор за бъдещото развитие на туризма. Изобщо се говори за една 

тенденция в туризма, с помощта на която в бъдеще ще се пътува по-приятно. При 

това пътуванията и туризмът се намират в тясна конкуренция с други приоритети 

и дейности през свободното време. Опитният турист поставя все по-високи 

изисквания към офертите в спортната и културната сфера на туризма. „Забавление 

по всяко време”, „Пътуването като едно голямо събитие”, „Активна почивка”, 

„Културна и духовна наслада” – това са тенденциите в бъдеще.  

От друга страна, раздвоеният консуматор очаква същевременно тишина и запазена 

природна среда. Много малко експерти говорят за ценностите при отказа от 

пътуване. Оставането „У дома” или „Почивка от терасата” се предпочитат от по-

малка част от туристите понастоящем, отколкото в бъдеще. Не може да не се 

предположи, че в бъдеще време ще се появят нови ценности в поведението на 

туристите при организиране на свободното им време, които обаче биха довели до 

повишаващо се намаляване и отказване от пътуванията107. 

 

Мобилност и транспорт 

Туризмът се намира в тясна връзка с развитието в сферата на транспорта и изобщо 

мобилността. Новите, по-бързи транспортни средства с все по-висок капацитет за 

транспортиране според оптимистични прогнози в бъдеще ще водят до още по-

ускорени, чести и продължителни пътувания108. 

Според песимистичния вариант чрез транспорта ще се достигне до пренатоварване 

на пътните пространства, екологични проблеми и забавяне на мобилността. Когато 

в действителност „транспортният инфаркт” доведе до едно премисляне от страна 

на туристите, днес вече ще бъде вчера. 

 

                                                           
106 Mace, H., Les modeles de ges on des services touris ques, 2005. 
107 Lincoln, Y. & E. Guba, Naturalis c inquiry – Beverly Hills: Sage, Publica ons, 2005. 
108 Martm, J. A., Booking on thе travel Web, PC World, 17 (6), 1999, с. 211-220 
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Ресурси и екология 

Конференцията за околната среда в Рио се свързва с разглеждане на екологичните 

критерии в туризма. Оформя се бъдещето на пътуванията чрез ориентация към 

околната среда от страна на туристическите организатори и от страна на 

пътуващите. Границите на туристическия растеж според мнението на 

туристическите експерти все още не са достижими, тъй като съществуват все още 

многобройни неизползвани ресурси. 

Според противоположното мнение изглежда, че туристическият природен и 

обществен потенциал продължително се изчерпва. Вниманието се насочва към 

повишаващото се унищожаване на природната среда от страна на туризма и до все 

по-честа неудовлетвореност на пътуващите. Доколко в бъдеще ще се пътува 

„нeмасово” или „продължително” и как променящото се поведение на туристите по 

време на пътуванията ще окаже влияние върху настоящите общински и регионални 

ресурси, е оспорвано от различните изследователи. 

 

Комуникации и технологии 

Широко разпространените информационни и компютърни системи правят света за 

в бъдеще още по-малък. Дори и най-отдалечените места за кратко време биват 

достигнати. Мултимедийните технологии са в състояние да намалят или повишат 

деменциите на истинския обект, да ускорят или намалят технологичните процеси, 

да представят причинно-следствени връзки и дейности, да разширят или намалят 

пространството, да повишат или намалят времето на  съществуване, да презентират 

истинската снимка на проучването, без оглед на мястото, на което действително се 

намира предметът и без да се отчита времето, в което е регистрирано събитието. 

Това прави възможно по-активно отношението чрез насочване на стратегията на 

учебния план към индивидуалните способности на личността. Технологиите 

предоставят възможността и за следене качеството на обработения материал и 

обективната преценка на завоюваните знания.109 Доколко новата техника ще доведе 

до спад на традиционите пътувания, днес се подлага под съмнение от страна на 

туристическите експерти. Изследователите вярват твърдо в появата през третото 

хилядолетие на един нов пазарен сегмент във виртуалната туристическа област. 

 

Глобализация на икономиката на туризма: световна стандартизация на 

„туристически селища” и „туристически пътувания”  

Туризмът се намира в тясно взаимодействие с друга меганасока в икономиката – с 

глобализацията. Навсякъде по света големите фирми сформират все повече области 

от световната икономика. Глобализацията е увеличила зависимостта между 

страните, икономиките и хората. Тя не се отнася само за гигантските корпорации, 

но също така и за малкия и средния бизнес заедно със семейните фирми. Този 

процес води до създаването и оперирането на глобален туристически пазар, където 

дестинациите, които се очаква да се конкурират на еднаква основа, независимо от 

страната, от която произлизат, функционират взаимодействайки си. Именно 

туризмът със своите безгранични приоритети задвижва глобализацията. 

                                                           
109Бойков,В., Бойков, Д. Мултимедийните технологии като „глътка свеж  въздух“ в образованието, 
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Резултатите от глобализацията са вече очевидни на туристическия пазар. Формират 

се интегрирани туристически групировки, хотелски вериги и стратегически 

въздушни алианси, консолидации на наднационално равнище110. Някои от 

позитивите са: повече въздушни превозвачи, широко разпространени системи за 

компютърна резервация (CRS), международни хотелски вериги и разпространени 

във всички дестинации храни и напитки (напр. Mc DONALD’S, PIZA HUT, COCA 

COLA). Глобализация се наблюдава и при организирането на туристически 

пътувания: стандартните пакетни пътувания, клубните форми на туризъм, 

офертите All-inclusive, тематичните паркове и спортният туризъм правят света едно 

„туристическо селище” или „увеселителен парк”111. 

От друга страна, очакванията на туристите стават все „по-глобални” и така се 

уеднаквяват: ако стандартите навсякъде по отношение на транспорта, 

пребиваването и престоя са еднакви, следва да се предлагат например немска бира 

на о-в Бали, спортно 

шоу в Испания, МТV на Малдивските острови. Туристът иска да се чувства в 

чужбина като „у дома си” и ако офертите продължават да са еднакви, защо ще се 

пътува в бъдеще? Ако светът стане едно „туристическо селище”, тогава броят на 

ТV каналите в хотелските стаи ще е толкова голям, колкото и предложенията за 

пътуване. 

 

Прогностичен сценарий: оценка на меганасоките 

Бъдещо развитие от висок мащаб би било немислимо, без да се оценят различните 

аспекти на по-нататъшното взаимодействие. Във връзка с това методите за 

определяне на сценарии показват екстремни варианти за развитие, като 

оптимистични и песимистични варианти. Съответните прогностични насоки са 

представени чрез възможност за комбиниране на сценарии за всеки от трите 

варианта на развитие (оптимистичен, реалистичен и песимистичен вариант) с оглед 

на шестте меганасоки от първа фаза, от която произлизат общо 18 възможни 

туристически „минисценария”. 

 

Създаване на сценарии: мегасценарии 

1. Мегаоптимистичен сценарий 

При оптимистичния вариант преди всичко се извличат позитивните насоки на 

отделните микроелементи. Изхожда се от посочения ръст в туризма, като се отчита 

въздействието на различните микротенденции: 

o Ръстът в доходите води до увеличаване на екскурзиите. 

o Ръстът на свободното време довежда до увеличаване на уикендовите 

пътувания; палитрата от оферти включва както пътувания за бебета и малки 

деца, така и пътувания за пенсионери. 

                                                           
110 Парушева, Т., Глобализация и трансформации в туристическото търсене, Сборник доклади – 

Единадесети национален симпозиум „Качество, конվն рентоспособност, устойчиво развитие”, УИ 

„Стопанство”, С., 2006, с. 47. 
111 McCleary, K., P. A. Weaver & J. Ahao, Segmen ng the busi ness traveler market, Journal of Travel 
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o Новата ценностна система позволява да възникнат нови видове туризъм – 

хоби-, културен-, спортен туризъм и др. 

o Постоянно увеличаващата се мобилност увеличава ръста на екскурзиите: 

по-бързите влакове и самолети, както и изграждането на добра транспортна 

мрежа позволяват на туристите да бъдат по-мобилни. 

o Новите комуникационни технологии правят пътуванията по-атрактивни, 

информацията за чуждите страни, електронните справочници и 

резервирането на места от пътуващи в транспортните средства и хотелите 

водят до увеличаване на пътуванията. 

o Във връзка с проблемите, свързани с ресурсната осигуреност, са създадени 

нови технологии за отстраняването им, откриват се нови енергийни 

източници, разрешават се проблемите, свързани с изменението на околната 

среда, за туристите ландшафтите стават все по-хубави и атрактивни, както 

и по-лесни за достигане. 

o Глобалната туристическа индустрия се разраства и опериращите на 

международния пазар туроператори предлагат различни дестинации за 

задоволяване на всякакви туристически потребности. Модерният маркетинг 

съблюдава потребителските желания и ги формулира в съответните 

туристически оферти. 

 

2. Мегапесимистичен сценарий 

Към песимистичния вариант се отнасят преди всичко негативните насоки. Те водят 

до генерален обрат при екскурзиите в различни аспекти: 

o Световната икономическа криза води до нарастване на безработицата и спад 

в доходите. 

o Новите аспекти на свободното време определят интереса на туристите към 

нови ценности. Новите аспекти са представени преди всичко от „оставане 

вкъщи”, „пътуване от терасата на жилището” или въобще отказ от пътуване. 

o Мобилността се ограничава чрез повече и повече транспортни средства и 

натоварените пътни артерии. 

o Новите комуникационни технологии ограничават екскурзиите предимно до 

търговския и личния интерес: видеоконференции(търговски пътувания) или 

„virtual reali”(персонално организирани екскурзии). 

o Увеличаването на населението и ресурсната осигуреност водят до 

пренасищане на туристическите дестинации и по тази причина до 

ограничаване на екскурзиите в бъдеще. 

o Глобалната туристическа индустрия разрушава все повече своите собствени 

устои, масовият туризъм стана неатрактивен, новите туристически 

дестинации не са достатъчно разработени. Дори маркетингът е на границата, 

където новите потребности от спокойствие и почивка няма да могат да 

допринесат много за подобряване на основните принципи. 

 

3. Мегареалистичен сценарий 

Реалистичният сценарий обединява предходните две насоки и показва нови 

пазарни и туристически аспекти и се опитва своевременно да преформира 

песимистичните насоки чрез промяна в офертите, така че екскурзиите в бъдеще да 
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станат водещ икономически показател. Чрез своевременно изучаване на 

тенденциите и потребителските желания и съответно сформиране на офертите 

могат да се избегнат негативните тенденции. В общи линии мегареалистичните 

сценарии в туризма днес могат да се променят само теоретично. 

 

Измеренията на българския туристически бизнес могат да се откроят в следните 

насоки: 

o преориентиране на българският туристически бизнес към рецептивните 

направления; 

o прехвърляне на конкуренцията на качествено равнище; 

o опознаване на европейските изисквания към туристическите и 

транспортните условия. 

На първо време единственият изход пред фирмите е копирането на методите и 

условията на обслужване от европейския туристически бизнес, след което 

реализиране на реална конкуренция – що се отнася до иновациите и националната 

специфика, като огромна роля в привличането и задържането на туристопотока ще 

изиграе културният туризъм в ролята на обединяващ няколко характерни за 

България направления112. 

Сред останалите изменения на туристическата бизнес среда, се открояват следните 

фактори: 

o Намаляване на цените на самолетните билети вследствие на това, че след 

присъединяването ни в ЕС въздушното пространство на държавата членка 

се присъединява към европейското и отпадат двустранните договори, което 

довежда до увеличаване на туристопотока. 

o Върху дейността на хотелите и ресторантите ще оказват влияние 

стандартите на Европейския съюз в сферата на хигиената и безопасността 

o Неизбежна нужда от повишаване квалификацията на персонала или пълното 

му преквалифициране. 

o Туризмът в Европейския съюз не е напълно регламентирана сфера и всяка 

държава запазва някои свои нормативни актове, което от своя страна 

довежда до още по-голяма диверсификация на националния туристически 

продукт и в частност – на фирмения. 

o Влияние на различни ставки за ДДС върху туристическите услуги в 

различните страни членки. 

o Влияние на европейските туроператори върху туристическия пазар и 

тенденциите, наложени от тях. Българските фирми трябва да се конкурират 

с такива гиганти като TUI, Airtours, C&N, Thompson, които са погълнали 

през последните години по-слабите конкуренти, работят като класически 

вертикално интегрирани туроператори – в тяхна власт се намират хотели, 

автобусни паркове, пътнически бюра и дори авиокомпании. 

Допълнителна тяхна характеристика е, че те напълно поемат съставянето на 

туристическия продукт и неговото рекламиране. До неотдавна те не влизаха в пряк 

                                                           
112 Тончев, Ц., Стратегия за устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2005-2010 г., С., 

2004. 
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контакт с клиента и в директното пласиране на продукта, но и тази граница вече е 

премината. 

 

Изисквания на Европейския съюз в сферата на туризма и перспективи за 

развитие пред националния туризъм 

Според прогнозите на Световната организация по туризъм до 2025г. ще се появят 

пет нови направления в развитието на туризма, като за България от особено 

значение са екотуризмът и културният туризъм113. 

Като възможност за развитие на туристическия бизнес могат да се посочат 

регионалните фондове за развитие, които да се използват от фирмите и държавата 

за подобряване на балансираното развитие на предприемаческата дейност и 

иновациите. Също така тези средства могат да се използват за повишаване на 

професионалните навици на работещите в туристическата сфера. 

Като основни изисквания на преден план излизат: 

o Хартата за правата на пътниците (определя правата и задълженията на 

туристическите агенти по отношение на пътешестващите – право на 

неутрална и точна информация относно всички условия по пътуването и 

престоя); 

o Директива № 94/47 на Европейския парламент и съвет за защита на 

потребителите; 

o международните хотелски правила; 

o квалификационните изисквания към професиите и длъжностите на 

персонала в хотелско-туристическия комплекс; 

o изисквания за задълженията и квалификацията на екскурзоводите. 

От основните направления на стратегията за развитие на българския туризъм 

за периода до 2030 година актуален е въпросът, свързан с качеството на 

туристическия продукт, предлаган от основните държави – конкуренти на Р 

България. Социологически проучвания показват, че преките конкуренти по 

продуктов, регионален и ценови критерий са Гърция, Турция, Румъния и 

Хърватска. България утвърди имиджа си на дестинация, предлагаща добро 

качество и разнообразие на туристическите услуги при атрактивни цени, 

подходяща за хора с по-ниски и средни доходи. Благоприятен е фактът, че 

туристическото ни предлагане не е идентично с това на съседните страни, то носи 

своя специфика, която предава наситеност на предимствата на българския 

туристически продукт114. 

 

Предимствата на българския туристически продукт в сравнение с неговите 

конкуренти могат да се обособят в следния ред: 

o предлаганият продукт е със сравнително добро качество на конкурентна 

цена; 

                                                           
113 Бъдещето на туризма в България: Разширяването на Европейския съюз – шанс на туризма в 

България. Ролята на новото законодателство, Списание „Одисей”, брой 10 (25), октомври 2003. 
114 Тончев, Ц., Стратегия за устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2005-2010 г., С., 

2004. 
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o утвърдени световноизвестни български курорти; 

o добри условия за детски отдих; 

o добра българска кухня и напитки; 

o географска близост с основните целеви пазари и удобни транспортни 

връзки. 

 

Слабите страни на българския туристически продукт са: 

o моноструктура на предлагания туристически продукт и слабо развита 

инфраструктура; 

o недостатъчно високо ниво на услугите; 

o изоставане в развитието на съвременните информационни технологии и 

резервационни системи; 

o липса на туристически офиси на основните ни международни пазари; 

o бсе още неизчистен имидж на „евтина дестинация”, включващ елемент на 

„ниско качество” на „ниски цени”. 

 

Възможностите, които се разкриват пред България като туристическа 

дестинация, засягат следните елементи: 

o разширяване на формите на предлаганите продукти с цел целогодишен 

туристически поток; 

o популяризиране на уикенд почивките в България; 

o подобряване на квалификацията и уменията на заетите в туризма и особено 

на обслужващия персонал; 

o подобряване на националната и регионалните инфраструктури. 

 

Потенциалните опасности, които стоят пред българския туризъм, могат да 

бъдат систематизирани в следните направления: 

o икономически и законови промени особено след приемането ни в ЕС; 

o масирани кампании на конкурентни дестинации, предлагащи почивки с 

големи намаления; 

o оскъдни средства за маркетинг и реклама. 

Въз основа на направения анализ на развитието на качеството на българския 

туристически продукт може да се изведе основното направление на продуктовата 

ни политика, а именно провеждане на национална политика за утвърждаване на 

„гостоприемството” на всички нива на държавата и всички форми на туризъм. 

По отношение на маркетинговите проучвания с цел подобряване качеството на 

туристическия продукт е необходимо да се провеждат изследвания за сегментиране 

на основните пазари и финансиране на съвместни маркетингови проучвания с 

международни организации. 

Развитието на организацията и управлението на туризма следва да бъде в 

съответствие с нормативите и изискванията на страните от Европейския съюз, 

приетите документи на Световната организация по туризъм, механизмите на 

свободната пазарна икономика, в основите на която е конкуренцията и качеството 

на туристическия продукт. 
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Изискванията понастоящем и в бъдеще се изразяват преди всичко в качеството на 

туристическия продукт, като на първо място базата за сравнение между 

туристическите направления и продукти на отделните държави е разностранна, 

налага се иновативност и точно съблюдаване на всички изисквания, поставяни 

както от страна на потребителите, така и от всички директиви на Европейския съюз. 

Встъпването на България в Европейската общност увеличи нейната международна 

известност, престанаха да съществуват необоснованите стереотипи, 

безпокойството за надеждност и сигурност, което от само себе си доведе до 

увеличаване на туристическия поток, повишаване качеството и понижаване цените 

на медицинските услуги за туристи при евентуален нещастен случай115. Както и в 

другите бизнес сфери, така и в туризма конкуренцията е основният движещ 

фактор за развитието на българския туризъм. Първоначално при изравняването, а 

след това и при обезпечаването на конкурентоспособността на българския туризъм 

пред европейския решаващо значение има качеството на туристическия продукт. С 

присъединяването ни към Европейския съюз цената вече няма да бъде движещ 

фактор, а качеството, експедитивността и съблюдаването на правата на 

потребителя ще са решаващи за привличането на европейския турист. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ И НЕГОВОТО 

ВЛИЯНИЕ ЗА УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ 

ПРОЕКТИ 

Гл. ас. д-р Лиляна Иванова-Станкова, Университет за национално и световно 

стопанство 

Резюме: В настоящия доклад са представени резултати от проведено проучване, 

целта на което е да се идентифицират кои области от организационния капацитет 

на организациите оказват влияние върху успеха на реализираните в тях 

иновационни проекти, За тази цел в доклада се изяснява понятието 

„организационен капацитет“ и в синтезиран вид са представени две методики, 

които онагледяват различни подходи за изследване на организационния капацитет, 

на базата на задълбочена оценка и анализ на елементи от вътрешната 

организационна среда. 

Ключви думи: организационен капацитет, иновационни проекти 

 

STUDY OF ORGANIZATIONAL CAPACITY AND ITS IMPACT ON 

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROJECTS 

Ch. Assist. Prof. Dr. Lilyana Ivanova-Stankova, University of National and Worrl 

Economy 

Abstract: This report presents the results of a study conducted to identify which areas of 

the organizational capacity in organizations influence the success of their realized 

innovation projects. For the purpose the report explains the term organizational capacity 

and briefly presents two methods to illustrate different approaches to studying the 

organizational capacity based on a thorough assessment and analysis of elements of the 

internal organizational environment. 

Keywords: organizational capacity, innovation projects 

 

Въведение 

Почти всяка иновация или реформа, която се предприема от страна на 

съвременните организации, е под формата на проект. Организирането на 

иновационната дейност на проектен принцип носи на компаниите редица 

предимства. Прилагането на методите за управление на проекти способства за 

постигане на планираните резултати и цели в рамките на предвиденото време и 

бюджет. Активното и целенасочено използване на научни знания, средства и 

технологии за управление на проекти дава възможност своевременно да се 

идентифицират потенциални рискове и проблеми и да се предприемат адекватни 

мерки за тяхното разрешаване. Проектите стимулират инициативността и 

съдействат за по-пълно използване на творческия потенциал на служителите. Един 

от начините да се оцени готовността на организациите за изпълнение на 

иновационни проекти е като се изследва техния организационен капацитет. Ето 

защо основната цел на доклада е да се идентифицират кои области от 

организационния капацитет на организациите оказват влияние върху успеха на 

реализираните в тях иновационни проекти. 
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Преглед на литературата 

Важна предпоставка за ефективното изследване на организационния капацитет и 

неговото влияние за успешното реализиране на иновативни проекти е 

предварително да се изясни същността на понятието капацитет. 

Съгласно „Речник на чуждите думи в българския език” думата „капацитет” 

произхожда от латински capacitas. Значението на думата е описано като 

„вместимост, мощност, сила“.116 В организационен план под капацитет на 

организацията се разбират реалните възможности на организацията по отношение 

на нейните (1) Човешки ресурси: техният брой, качество, умения и опит и др., (2) 

Физически и материални ресурси: машини, земя, сгради и др. (3) Финансови 

ресурси: финансови активи, парични средства и др. (4) Информационни ресурси: 

обмен на знания, бази данни и др. (5) Интелектуални ресурси: авторски права, 

патенти и др.117 

В специализираната научна литература съществуват различни подходи за 

изясняване същността на понятието „организационен капацитет“. В по-голяма част 

от тях организационният капацитет се описва по отношение на притежаваните от 

организацията ресурси. Като допълнение към разглежданите ресурси, различните 

автори включват и допълнителни параметри, за да доизяснят спецификата и 

комплексността на това понятие. 

В публикуваните резултати от проведено мащабно международно проучване, 

свързано с развитието и оценката на организационния капацитет, реализирано в 

периода 2000 – 2003 г. от International Service for National Agricultural Research 

(ISNAR), International Development Research Centre (IDRC) и ACP-EU Technical 

Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) се включва задълбочен анализ 

на понятието организационен капацитет. Авторите в проучването извеждат 

следната дефиниция за организационен капацитет „капацитетът на една 

организация е нейният потенциал да използва наличните си ресурси, за да 

реализира успешно поставените цели“118 и разглеждат три начина за доизясняване 

на понятието. 

Според авторите на разработката общият капацитет на организацията зависи от 

една страна от нейните ресурси (служители, инфраструктура, технологии и 

финанси) и от друга – от мениджмънта на компанията (стратегическо управление, 

управление на програми и процеси, изграждане на мрежи и връзки). 

Друг начин да се определи капацитета на организацията, според авторите, е като се 

направи разлика между оперативен капацитет – капацитет, чрез който 

организацията трябва да изпълнява своите ежедневни задължения и адаптивен 

капацитет – капацитет, който е необходим на организацията да учи и да се справя 

с промените и предизвикателствата, породени от външната организационна среда. 

И третият начин, който авторите в изследването извеждат за дефиниране на 

понятието е като се разграничат индивидуалния капацитет от капацитета на групата 

                                                           
116 Речник на чуждите думи в българския език, БАН, Институт за български език, 1982 
117 Business dictionary, < www.businessdictionary.com> 
118 Evaluating Capacity Development, Experiences from Research and Development Organizations around 

the World, 2003 
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или екипа от организационния капацитет. Според авторите, индивидите 

притежават капацитет под формата на знания, умения, компетенции, стилове и 

подходи на работа и т.н. Отделният служител допринася със своя индивидуален 

капацитет в организационен план, но когато той напусне, организацията губи този 

капацитет. Когато хората споделят своите знания, умения и нагласи с другите от 

екипа и когато тези индивидуални капацитети се използват за реализиране на 

групови дейности, тогава може да се каже, че те стават част от груповия капацитет. 

И чак когато индивидуалните и груповите капацитети станат широко 

разпространени сред по-голяма част от служителите в организацията и когато се 

интегрират в организационните стратегии, в системите за управление и в 

оперативните процедури, тогава те се превръщат в организационен капацитет. 

В своя дисертационен труд Тара Браян (2011) систематизира различни дефиниции 

на понятието организационен капацитет119. Gargan (1980) дефинира 

организационния капацитет като способността на организацията „да прави това, 

което иска да прави“. Определението, което дава Yu-Lee (2002) за организационен 

капацитет е „способност за извършване на работа“. Eisinger (2002) свързва 

организационния капацитет с организационната ефективност като определя 

капацитета като „набор от атрибути, които помагат или пречат на организацията да 

постигне своята мисия“. Ingraham и Joyce (2003) определят организационния 

капацитет като степента, в която организацията притежава „точните ресурси, на 

точното място, в точното време“. 

Според авторката организационният капацитет е концепция, която привлича 

вниманието на много теоретици и практици в областта на „Организационното 

управление“ през последните години. И въпреки че организационният капацитет е 

често цитиран в различни анализи като важна променлива, която оказва влияние 

върху организационните резултати, според Т. Браян повечето изведени дефиниции 

са много общи и не дават ясна представа за същността на понятието.  

В тази връзка на базата на задълбочен анализ Т. Браян прави опит да обобщи 

широкия диапазон от дефиниции за организационния капацитет, като категоризира 

различните подходи в три групи.  

Ресурси – Капацитетът се разбира като вход в производствения процес на 

организацията, който води до основната способност на дадена организация да 

изпълнява своята работа. 

Възможности – Капацитетът се разбира като способността на организациите да 

поглъщат и мобилизират ресурси по специфични начини, които създават 

организационни способности. 

Резултати – Разбирането за капацитета е на базата на постигнатите резултати, 

предположението е, че организациите могат да оценят своя капацитет, като 

разгледат какви организационни атрибути оказват положително въздействие върху 

организационните резултати. 

Лазарев, Пирогова и Кангро (2016) разглеждат организационния капацитет като 

„съвкупност от възможности, средства и резерви, които могат да бъдат приведени 

                                                           
119 Bryan, Т. К., Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery 

Organizations Using a Multi-Method Approach, 2011 
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в действие, за да се постигнат целите на организацията“.120 Според авторите 

основните подходи, за да се изясни същността на понятието организационен 

капацитет са три и ги формулират по аналогичен начин с представената 

класификация в разработката на Тара Браян: 

o като съвкупност от възможности; 

o като съвкупност от способности; 

o като съвкупност от ресурси. 

В своите разработки авторите се спират на ресурсния подход и подробно 

разглеждат шест подгрупи капацитети, включващи се към организационния 

капацитет – производствен капацитет, маркетингов капацитет, трудов капацитет, 

управленски капацитет, финансов капацитет и иновационен капацитет.  

По-долу са представени две методики, които онагледяват различни подходи за 

организиране и провеждане на изследване на организационния капацитет, на базата 

на задълбочена оценка и анализ на елементи от вътрешната организационна среда. 

Вътрешната среда на организациите е изградена от елементи, образуващи или 

изграждащи тяхната производствено-стопанска система. За по-голяма прецизност 

при анализа и оценката на вътрешната среда, нейните елементи обикновено се 

групират по следния начин:121 

Продуктов (проектен) блок – насочен към дейността на фирмите и техните 

резултати въплътени в конкретни иновативни продукти и услуги (проекти и 

програми за иновации). 

Функционален блок – преобразуването (превръщането) на ресурсите управлението 

в иновативни продукти и услуги в хода на работа на персонала и фирмата като цяло. 

Ресурсен блок – комплекс от материално-технически, трудови, информационни и 

финансови ресурси на фирмата. 

Организационен блок – организационно-управленска структура на фирмата, 

технологията на бизнес процесите по всички функции и проекти, организационната 

култура.  

Управленски блок – включва общото, оперативно и стратегическо управление на 

фирмата, системата на управление и управленския стил. 

Методика за оценка на организационния капацитет, разработена като част от 

проект "Нова партньорска инициатива за техническа помощ" (NuPITA), 

финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID) и 

изпълнен от John Snow, Inc. и Initiative, Inc. (2012)122 

Методиката за оценка на организационния капацитет предоставя на организациите 

набор от критерии за оценка на техния текущ капацитет. Методиката оценява 

организационния капацитет в седем области: 

1. Управление 

                                                           
120 Лазарев, В., Е. Пирогова, М. Кангро, Организационный потенциал предприятия, Ульяновск, 2016, 

стр. 6 
121 Благоев, Д., Повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез използване на иновационния 

потенциал на фирмите, сп. "Управление и устойчиво развитие" 1/2014 
122 Organizational Capacity Assessment for Community-Based Organizations, NuPITA, John Snow, Inc., 

Boston, 2012 
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2. Администриране 

3. Човешки ресурси 

4. Финансово управление 

5. Организационно управление 

6. Управление на програми 

7. Управление на проекти 

Работата с методиката представлява интерактивен процес на оценка на 

организационния капацитет, в който участват служители и ръководители от всички 

отдели в организацията. С помощта на фасилитатор представителите от различните 

отдели обсъждат всяка една от включените области по отделно. Методиката 

съдържа пълно описание на последователността на работата, както и примерни 

въпроси към всяка област, които да подпомагат извършването на оценката. За да 

бъде ефективен процесът на оценка, задачата на фасилитаторът е да модерира 

целия процес на работа – да насърчава дискусиите и активното участие на всички, 

да обобщава коментарите и изводите, направени от участниците и да обобщи 

конкретни стъпки, които да залегнат при разработването на план за развитие на 

организационния капацитет. 

Авторите на методиката препоръчват изследването да се провежда на годишна 

база, за да може да се проследи ефективността от изпълнението на планираните 

действия, да се оцени напредъка в развитието на организационния капацитет и да 

се определят новите области, които се нуждаят от укрепване и подобрение. 

Методика за оценка на организационния капацитет, разработена от Adrienne 

DiTommaso, Bethany Slater, Joe Raymond, Venessa Marks, Nanette Antwi-Donkor и 

Trevor Hoffberger за Corporation for National and Community Service (CNCS), 

(2017)123 

Този инструмент осигурява практически метод за самооценка на организациите, 

който може да се използва за определяне на техните силни и слаби страни и за 

планиране на стратегии за повишаване на организационния им капацитет в 

определени области. Методиката включва оценка на пет области на 

организационния капацитет: 

o Лидерски капацитет 

o Мениджмънт и оперативен капацитет 

o Капацитет за изграждане и управление на общностни партньорства 

o Технологичен капацитет 

o Аналитичен капацитет 

Разработването на тази методика е на базата на задълбочен преглед на научната и 

изследователска литература за оценка на организационния капацитет и анализ на 

водещи и широко използвани инструменти за оценка. При класификацията на 

отделните видове капацитети авторите използват общоприети термини в 

организационното управление.  

                                                           
123 Organizational Capacity Assessment Tool, Corporation for National and Community Service, 

Washington, 2017 
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Представената методика оценява всяка от петте области поотделно и дава отговор 

на въпроса „Коя област има най-голяма нужда от подобрение?“. 

Според авторите на методиката, оценката на организационния капацитет може да е 

различна за отделните хора в организацията. Поради тази причина те предлагат да 

се включват служители от различни позиции и отдели при провеждане на 

изследването. Авторите дори препоръчват да се включат и външни за 

организацията заинтересовани страни, напр. партньори, доставчици, клиенти…, 

които могат да осигурят ценна перспектива и различна гледна точка. 

 

Цел и задачи 

Целта на проведеното проучване беше да се идентифицират ключовите елемети от 

вътрешната организационна среда, влияещи върху успешното реализиране на 

иновационни проектите и тяхното структуриране в отделни подгрупи от 

организационни капацитет на примера на разгледаните по-горе в изложението 

методики. 

За изпълнението на тази цел бяха изведени следните изследователски задачи: 

На базата на проучване на специализираната литература да се изведат онези 

елементи от вътрешната организационна среда, които имат отношение към успеха 

на иновационните проекти. 

На базата на експертното мнение на изследваните лица да изведем онези елементи 

от вътрешната организационна среда, които се определят за изключително важни 

за успеха на иновационните проектите; 

На базата на идентифицираните като изключително важни елементи от вътрешната 

организационна среда да се обособят подгрупи организационен капацитет, 

изследването на които би спомогнало за оценка на готовността на организациите 

да реализират иновационни проекти. 

 

Резултати 

За да изпълним първата изследователска задача, на базата на задълбочен анализ на 

съществуващата по темата литература, беше разработен въпросник, включващ 26 

елемента от вътрешната организационна среда, споменавани от авторите като 

имащи отношение към изпълнението на иновационни проекти. Част от изведените 

елементи са: Организационна структура, Визия и мисия на организацията, 

Организационна култура, Финансови политики и процедури, Системи за вътрешен 

контрол, Системи за управление на качеството и др. 

За втората изследователска задача, която включва проверка дали и в каква степен 

изведените от нас елементи от вътрешната организационна среда се оценяват като 

важни за успеха на изследваните проекти беше използван метода на експертните 

оценки под формата на допитване. В експертното допитване бяха включени 24 

лица. Подборът на експертите беше извършен на базата на тяхната компетентност 

и професионален опит в областта на управлението на проекти. Извадката на 

изследваните лица включваше – представители на управляващия орган на 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", ръководители на 

успешно приключили иновационни проекти, финансирани по оперативна програма 
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ или 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и 

консултанти с опит в подготовката и управлението на проекти.  

Изследваните лица бяха помолени да оценят важността на изведените елементи в 

зависимост от това в каква степен смятат, че съответния елемент има ключова роля 

за успешното реализиране на иновационен проект. Използваната скала включваше 

следните възможни отговори – 1-„Не е важен“, 2-„Важен в слаба степен“, 3-„Важен 

в средна степен“, 4-„Важен във висока степен“, 5-„Изключително важен“.   

Преди извършването на анализ на получените резултатите беше направена оценка 

на надеждността на използвания въпросник. Въпросникът се състои от 26 

твърдения. Използвана е 5-степенна скала тип „Ликърт“. Коефициентът за 

вътрешна консистентност на Кронбах (α=0,807) за настоящото изследване показва 

много добра надеждност на въпросника. 

За да определим кои елементи експертите оценяват като изключително важни за 

успеха на иновационните проектите първо използвахме дескриптивен 

статистически анализ.  

На базата на получените резултати може да обобщим, че като цяло всички изведени 

елементи от вътрешната организационна среда се оценяват от анкетираните лица 

като важни. Всички получени средни стойности са по-големи от 3 (важен в средна 

степен), а една голяма част от тях са със средни стойности над 4. Елементите, 

получили най-високи стойности са: Финансови политики и процедури – 4,71; 

Системи за оптимизиране на вътрешните процеси – 4,38; Системи, обезпечаващи 

движението на информационните потоци – 4,33; Организационна структура – 4,29; 

Организационна култура – 4,29; Системи за вътрешен контрол – 4,29; Системи за 

мотивация на персонала – 4,25; Стандарти за ефективна комуникация с персонала 

– 4,25 и Стандарти за управление на комуникационните канали – 4,25. 

След това сравнихме получените резултати с честотното разпределение на 

изследваните елементи. Елементите, които получават най-много посочени оценки 

„изключително важни“ са: Финансови политики и процедури – 75%, Практики за 

поощряване на предложения от служителите – 62,5%, Системи, обезпечаващи 

движението на информационните потоци – 54,2%, Организационна култура – 50% 

и Стандарти за управление на комуникационните канали – 50%. 

Идентифицираните ключови елементи на база получената средна аритметична 

стойност се потвърждават в много голяма степен и при честотното разпределение.  

Тези резултати ни дават основание да определим елементите от вътрешната среда 

на организациите, които в изключително голяма степен оказват влияние върху 

успешното реализиране на иновационни проекти.  

Елементи от вътрешната организационна среда, които в изключително голяма 

степен оказват влияние върху успеха на иновационните проекти 

o Финансови политики и процедури 

o Организационна култура  

o Системи, обезпечаващи движението на информационните потоци 

o Практики за поощряване на предложения от служителите  

o Стандарти за управление на комуникационните канали 
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Елементи от вътрешната организационна среда, които във висока степен оказват 

влияние върху успеха на иновационните проекти: 

o Стандарти за ефективна комуникация с персонала 

o Системи за управление на документооборота 

o Системи за оптимизиране (непрекъснато подобряване) на вътрешните 

процеси 

o Организационни ценности 

o Системи за вътрешен контрол 

o Организационна структура 

o Визия и мисия на организацията 

o Системи за мотивация на персонала 

o Стандарти за управление на междуличностните комуникации 

o Системи за възнаграждение на персонала 

o Системи за развитие и обучение на персонала 

За да изпълним и третата задача изведените като изключително важни и като важни 

във висока степен елементи на вътрешната организационна среда бяха групирани в 

следните четири подгрупи капацитети, включващи се към организационния 

капацитет: 

Управленски капацитет, към който се включва изследване на елементите „Цели и 

стратегия“, „Култура и ценности“ и „Визия и мисия“. 

Административен капацитет, към който се включва изследване на елементите 

„Системи за управление на документооборота“, „Финансова политика и 

процедури“, „Вътрешен контрол“ и „Организационна структура“. 

Капацитет на човешките ресурси, към който се включва изследване на елементите 

„Комуникация с персонала“, „Управление на информационните потоци“, и 

„Комуникационни канали“. 

Капацитет на организационните комуникации, към който се включва изследване на 

елементите „Политика за управление на човешките ресурси“ и „Програми и 

инициативи за управление на човешките ресурси“. 

 

Заключение 

За изследване на организационния капацитет е необходимо да се извърши оценка 

и анализ на вътрешната среда на организацията. Именно на тази среда 

мениджмънта на организацията може да оказва въздействие и целенасочено да 

управлява. Вътрешната среда на организацията влияе върху степента, в която 

организацията използва капацитета си за постигане на поставените цели и задачи. 

Вътрешната среда може в много голяма степен да подпомогне ефективното 

използване на организационния капацитет и затова трябва задълбочено да се 

изучава и изследва.  

Идентифицирането и обективната оценка на елементите от вътрешната среда на 

организациите, които оказват влияние при успешно реализиране на иновационни 

проекти е в основата на изграждане на добра практика за тяхното ефективно 

управление. Познаването на тези елементи и на методите и подходите за тяхната 

оптимизация е важна предпоставка за ефективното и ефикасно управление на 

иновационните проекти. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА БЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ 

ИНОВАЦИОННИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ 

Доц. д-р Цветан Цветков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Иновациите са мощен инструмент за постигане на стратегическите цели 

на фирмата и за осигуряване и поддържане на фирмените конкурентни предимства. 

В България все още няма достатъчно практика за използване на инструментите за 

управление на благоприятните възможности при изпълнение на иновационни 

проекти. В доклада се представя методологическа рамка за управление на 

благоприятните възможности при иновационни проекти, реализирани от фирмите 

в страната. Възприета е тезата, че е рационално благоприятните възможности да се 

управляват в паралел с управлението на рисковете. Рамката е ориентирана в две 

направления – управление на стратегически благоприятни възможности на 

фирмено равнище и при разработване и изпълнение на бизнес проекти. 

Ключови думи: управление на стратегически благоприятни възможности, 

управление на риска, иновационен проект 

 

OPPORTUNITIES MANAGEMENT FOR INNOVATION BUSINESS 

PROJECTS 

Prof. Dr. Tsvetan Tsvetkov, International Business School, Botebgrad 

Abstract: Innovations are a powerful tool for achieving the company's strategic goals and 

ensuring and maintaining its competitive advantages. There is still not enough practice in 

Bulgaria to use the Opportunity Management tools when implementing innovation 

projects. This paper presents a methodological framework for the opportunities 

management of the innovation projects implemented by the companies in the country. A 

thesis is accepted that it is rational to manage opportunities in parallel with risk 

management. The framework is oriented in two directions: management of strategic 

opportunities at company level as well as during the development and implementation of 

business projects. 

Keywords: opportunity management, risk management, innovation project 

 

Увод 

Безспорен и широко приет факт е, че иновациите и в частност иновационните 

проекти са мощен инструмент за постигане на стратегическите цели на фирмата и 

в частност – за осигуряване и поддържане на фирмените конкурентни предимства. 

Иновационните проекти от своя страна имат своите особености, крият съществени 

рискове124 и едновременно с това могат да доведат до значителни полезни ефекти 

и оползотворяване на съществени благоприятни възможности за фирмата.  

                                                           
124 Виж например: Цветков, Цв., 2012, Проблеми при управлението на риска във фирмени 

технологични иновации, доклад пред Девета международна конференция – 2012 

„Предизвикателства пред съвременната икономика”, 22-23 юни 2012 г., резиденция Бояна, 

организирана от Международно Висше бизнес училище – гр. Ботевград. 
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Стратегията на фирмата може да бъде ориентирана към осигуряване на различни 

конкурентни предимства. Ако се основаваме на идеите на М. Портър125 можем да 

установим, че фирмата може да си осигури конкурентно предимство по отношение 

на разходите, чрез диференциация или чрез фокусиране.  

Иновационните проекти могат да подпомогнат постигането на всички 

горепосочени конкурентни предимства. Това може да стане ако фирменият 

мениджмънт насочи усилията си към внимателно идентифициране, анализ и 

използване на наличните благоприятни възможности, които предлага фирмената 

среда. С други думи иновационните проекти изискват поемането на определени 

рискове, но и предлагат благоприятни възможности. В литературата се предлага 

рисковете и възможностите да се управляват паралелно и в единство126. 

От друга страна трябва да се има предвид, че заинтересованите от 

функционирането на фирмата и от изпълнението на иновационните проекти страни 

притежават различни цели и приоритети, имат различно отношение към риска и 

апетит за поемане на риск, както и различен апетит за възползване от 

благоприятните възможности. Следователно, за да се очаква успех при 

изпълнението на иновационните проекти трябва да съществува система, която да 

отчита всички тези факти и да се съобразява доколкото е възможно с интересите и 

приоритетите на всички заинтересовани страни. Фирмите с добре развита система 

за стратегическо управление и натрупан достатъчно опит в стратегическото 

управление обикновено поддържат изградена йерархия от стратегически цели, 

които са съобразени с интересите на ключовите заинтересовани страни. Вече се 

наблюдава натрупване и на опит в областта на управлението на поеманите рискове 

както при функциониране на фирмите, така и при изпълнение на техните 

иновационни проекти. Не така стоят нещата обаче при практиката на управление 

на благоприятните възможности, които предлага средата. Ако в теоретичен и 

методологически план проблемите на управление на благоприятните възможности 

са в известна степен изяснени, то все още няма достатъчно натрупан практически 

опит. Фирмите в България започват да установяват необходимостта от 

систематична идентификация и анализ на възможностите, но това става твърде 

бавно. Информацията от Иновации Бг за 2017 г. показва, че мотивационният 

индекс127 (който в голяма степен зависи от броя на новите бизнес начинания, 

създадени въз основа на нови възможности за развитие) е 1.1, докато средно за 

Европа този показател е 3.4, за Африка – 1.5 и за Латинска Америка – 2.2128.  

Информацията от European Innovation Scoreboard 2018129 показва, че този показател 

е имал стойност за България 0.87 за периода 2010 – 2015 г. и 0.985 за 2016 г. Вижда 

                                                           
125 Porter, Michael E., 1985, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The 

Free Press. 
126 Виж например: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide), Sixth 

Edition, Project Management Institute, 2017., Hillson, D., R. Murray-Webster, 2005, Understanding and 

Managing Risk Attitude, Gower. 
127 Този индекс, който още се нарича  „Предприемачество, ориентирано към възможности“ 

(Opportunity-driven entrepreneurship) се изчислява като съотношение между относителния дял на 

лицата, участващи в предприемачество, ориентирано към подобрение и относителния дял на лицата, 

участващи в предприемачество поради необходимост [European Innovation Scoreboard 2018]. 
128 Иновации.Бг., България в глобалните технологични вериги, Фондация “Приложни изследвания 

и комуникации, 2017., с. 47. 
129 European Innovation Scoreboard, 2018, 

https://interactivetool.eu/f/extensions/DGGROW4/EIS_2.html#b 
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се, че недостатъчното използване на възможностите не е моментно явление, а 

показва дългосрочна тенденция. 

 

1. Иновационните проекти като инструмент за управление на стратегическите 

благоприятни възможности 

Принципите на стратегическото управление изискват фирмите да идентифицират 

благоприятните възможности, които предлага средата, както и да се съобразяват с 

наличните заплахи. Това означава, че е препоръчително те да анализират външната 

среда, в която функционират, за да могат своевременно да съберат необходимата 

им информация и да имат готовност да реагират адекватно. След като придобият 

необходимата им информация те избират адекватни отговори, както на заплахите, 

така и на благоприятните възможности. 

Според едни от изследователите в областта на стратегическото управление и 

конкурентоспособността – Hitt, Ireland и Hoskisson130, понятието благоприятна 

възможност се възприема като условие на общата среда, което ако се използва 

ефективно помага на компанията да постигне стратегическа 

конкурентоспособност, а заплахата се възприема като условие на общата среда, 

което може да спъва усилията на компанията да постигне стратегическа 

конкурентоспособност. Идентификацията на благоприятните възможности и 

заплахите се извършва чрез  анализ на външната среда, който включва: сканиране 

– идентифициране на ранни сигнали за екологични промени и тенденции, 

мониторинг – текущи наблюдения на външната среда, прогнозиране – разработване 

на прогнози за очакваните резултати, основани на наблюдавани промени и 

тенденции във външната среда за стратегиите на фирмите и тяхното управление 

Други автори използват понятието „риск на изкачването“ (upside of risk)131. С това 

понятие се акцентира върху факта, че управлението на риска може да осигури 

съответствие на целите, по-висока увереност, по-ефективни и ефикасни решения, 

но и много по-широк спектър от ползи. Сред тези ползи се откроява и ефектът от 

управлението на благоприятните възможности. 

Доколко една фирма ще е склонна да поема рискови стратегически решения зависи 

от отношението на вземащите стратегически решения мениджъри към риска. 

Отношението към риска се формира в продължение на дълъг период от време под 

въздействието на две групи фактори – вътрешни и външни. Вътрешните фактори 

определят до каква степен личността е склонна да поема риск и да взима рискови 

решения. Тези фактори са обект на изследване от психологията и са извън обхвата 

на това изследване. Външните фактори се определят от начина на възпитание и 

натрупания предишен опит на личността. Счита се, че основни за определянето и 

промяната на отношението към риска се дължи на следните външни фактори:132 

ниво на съответните умения, знания и опит, възприемане на вероятността или 

честотата на възникване, възприемане на величината на въздействието, тежестта на 

заплахите или размера на благоприятните възможности, очаквано равнище на 

                                                           
130 Hitt, Michael A. R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson, 2011, Strategic Management, Concepts, 

Competitiveness & Globalization, 9th Edition, South-Western Cengage Learning, p. 39. 
131 Виж например: Hopkin, Paul, 2010, Fundamentals of Risk Management, Understanding, Evaluating 

and Implementing Effective Risk Management, Kogan Page, p. 154. 
132Hillson, D., R. Murray-Webster, 2005, Understanding and Managing Risk Attitude, Gower,  p. 48-49. 
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възможност за контрол върху ситуацията и възможност за избор, близост на риска 

във времето, потенциал за преки последици. В зависимост от начина, по който 

индивидите или групите реагират на наличието на несигурност в бъдещето могат 

да бъдат установени различни отношения към риска: параноя към риска, антипатия 

към риска, толерантност към риска, рисков неутралитет, търсене на риск, 

пристрастеност към риск.  

Важен въпрос, изследван в литературата е необходимостта от осигуряване на 

баланс между рисковете и благоприятните възможности133. Използват се понятията 

„усещане за риск“ (sense of the risk) и усещане за благоприятни възможности (sense 

of the opportunity). Установява се съответствие между тези две понятия с понятията 

съответно „толерантност към риска“ и „апетит за благоприятни възможности“. 

Фирмите могат да установят по-строги стандарти, т.е. да проявят по-ниска 

толерантност към риска по отношение на някои от рисковите области и по-леки 

стандарти, т.е по-висока толерантност към риска по отношение на други области. 

От друга страна търсенето на благоприятни възможности в една област неминуемо 

означава повишаване на риска в други области. Равновесната точка между 

възможностите и риска трябва да се търси чрез проучване на това доколко 

възможността съответства на минималните очаквания за ползи и доколко 

съпътстващият риск отговаря или надвишава толерантността на вземащия решения 

към риска. 

Един от начините за възползване от наличните благоприятни възможности е 

разработването и изпълнението на фирмени иновационни проекти. В PMBOK  един 

от факторите, които водят до създаване на проекти е наличието на „стратегически 

благоприятни възможности и бизнес потребности134.  

Изборът на стратегически благоприятни възможности, на които фирмата да 

отговори ще зависи от избраната от формата стратегическа алтернатива. Ако 

фирмата е избрала обща стратегия, насочена към осигуряване на предимство по 

отношение на разходите то тя трябва да търси благоприятни възможности и в 

частност да ориентира разработваните от нея иновационни проекти към това да 

намалява производствените и всички други разходи. Ако се направи допускането 

за детерминиране на цената в условията на свободен пазар, позицията на разходен 

лидер ще означава пи-висока разлика между цената за единица продукция и общите 

разходи за нейното производство. В резултат на това, при равни други условия ще 

се увеличи печалбата за фирмата, която ще може да се използва за постигане на 

други стратегически цели. 

Ако фирмата е избрала стратегия на диференциация, то нейните цели ще бъдат 

различни. Тя трябва да търси благоприятни възможности при производство на 

продукти или услуги, които са в значителна степен различни, особени, в известен 

смисъл уникални в сравнение с продуктите или услугите на конкурентите. 

Предимствата могат да се изразяват в по-високо качество на продукта, по-добри 

технически или експлоатационни характеристики, по-висока надеждност, по-ниски 

експлоатационни разходи, по-високи вкусови качества или пък други 

характеристики, приемани като уникални. Важно условие е предимствата на 

продукта да са идентифицирани и оценени в достатъчна степен от потребителя. В 

                                                           
133 Benjamin, Allan S., 2017, Enterprise Risk and Opportunity Management, Concepts and Step-by-Step 

Examples for Pioneering Scientific and Technical Organizations, Wiley, p. 11-13. 
134 PMBOK, Op. Cit., p.45. 
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този случай очакванията са, че потребителят ще е по-слабо чувствителен към 

увеличението на цената на продукта, а търсенето на продукта ще бъде по-слабо 

ценово еластично в сравнение с масовия продукт. Стратегията може да осигури 

конкурентни предимства единствено ако търсенето на продукта с неговите 

специфични особености при формираните цена и равнище на разходите е 

достатъчно. Едновременно с това специфичните особености на продукта трябва да 

бъдат достатъчно устойчиви за достатъчно дълъг период от време. Ако различията 

са оценени от потребителите, но бъдат бързо имитирани от страна на конкурентите, 

то стратегията на диференциация няма да бъде успешна.  

Стратегията на фокусиране означава фирмата да търси благоприятни възможности 

в част от пазара и да си осигури конкурентни предимства поради самия факт, че не 

се конкурира широко, а само в рамките на избраната част. Конкурирайки се по този 

начин фирмата може да си осигури предимства или чрез разходно лидерство или 

чрез предлагане на диференциран продукт. 

 

Фигура 1. Процес на управление на благоприятните възможности 

 

Източник: Department of Defense Risk, Issue, and Opportunity Management Guide for 

Defense Acquisition Programs, Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for 

Systems Engineering, 2017, p. 44. 
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В някои литературни източници се описват успешни случаи управление на  

благоприятните възможности паралелно с управлението на рисковете в проектите. 

Интересен е например опита на Въоръжените сили на САЩ при изпълнение на 

проекти за развитие на въоръженията. Такива проекти по много от техните 

характеристики могат да бъдат причислени към иновационните. Съществува 

процедура за едновременно управление на рисковете, проблемите и 

благоприятните възможности. Съдържанието на процеса на управление на 

благоприятните възможности при изпълнение на проекти за развитие на 

въоръженията е представено на фиг. 1. 

Един от най-широко приеманите методически източници за управление на проекти 

– Съвкупност от знания за управление на проекти (PMBOK Guide) възприема 

схващането, че управлението на риска в проектите и управлението на 

благоприятните възможности (в посочения източник те се наричат още позитивни 

рискове) се извършва паралелно. Управлението на рисковете (негативни и 

позитивни) включва следните процеси: планиране на управлението на риска, 

идентифициране на риска, осъществяване на качествен анализ на риска, 

осъществяване на количествен анализ на риска, планиране на отговорите на риска, 

изпълнение на отговорите на риска, мониторинг на риска135. 

 

2. Методологическа рамка за управление на благоприятните възможности 

Структурата на методологическата рамка се основава на идеите, залегнали в 

PMBOK и Department of Defense Risk, Issue, and Opportunity Management Guide for 

Defense Acquisition Programs. Рамката предвижда при управление на 

благоприятните възможности да се изпълняват следните процеси: планиране на 

управлението на благоприятните възможности, идентифициране на 

благоприятните възможности, осъществяване на качествен и на количествен анализ 

на благоприятните възможности,  планиране на отговорите на наличието на 

благоприятни възможности, изпълнение на отговорите на благоприятните 

възможности, мониторинг на благоприятните възможности. При това тези процеси 

могат да се изпълняват както на фирмено равнище, така и на равнище конкретен 

проект. 

Ако фирмата реши да управлява паралелно рисковете и благоприятните 

възможности то планирането на управлението на благоприятните възможности се 

осъществява паралелно с планирането на управлението рисковете. Планирането се 

осъществява въз основа на евентуално разработена обща фирмена стратегия, частна 

иновационна стратегия и стратегията за управление на риска във фирмата. В 

резултат от изпълнение на процеса на планиране се разработва план за управление 

на благоприятните възможности, в който се включват следните елементи: стратегия 

за риска и благоприятните възможности, методология, роли и отговорности, 

финансиране, разпределение във времето, рискови категории, определяне на 

апетита на заинтересованите страни към риска и благоприятните възможности136.  

Разработването на стратегия за риска и благоприятните възможности се основава 

върху дефинираната в хода на стратегическото планиране стратегия за управление 

                                                           
135 A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® GUIDE ), Sixth Edition, Project 

Management Institute, 2017, p. 396. 
136 PMBOK, Op. Cit, p. 441. 
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на риска във фирмата и отчита специфичните особености на конкретния проект. 

Определят се общите подходи за управление на рисковете и благоприятните 

възможности. Методологията определя конкретните методи и инструменти за 

идентификация, оценка и справяне с рисковете и благоприятните възможности, 

необходимата информационна база за тяхното използване.  

В плана за управление на рисковете и благоприятните възможности е необходимо 

да се разпределят ролите и отговорностите на всички членове на проектния екип и 

на отделните работни групи (ако такива са предвидени). Документирането на 

разпределението на отговорностите е важна задача при проектното управление, 

която често в практиката на българските фирми се омаловажава и това води до 

сериозни последствия в хода на изпълнение на проекта.  

Успешното управление на рисковете и благоприятните възможности изисква 

предварително да се определят необходимите финансови ресурси и източниците за 

тяхното осигуряване, необходими за изпълнение на дейностите по управлението. 

Управлението на рисковете, както и на благоприятните възможности изискват 

определени ресурси. Доколко фирмата ще е склонна да отделя такива ресурси и в 

какви количества ще зависи от отношението на ключовите мениджъри към риска, 

рисковия толеранс, апетита към използване на благоприятните възможности. Дори 

отлично разработен план няма да може да изпълни целите си, ако не бъде 

финансиран в достатъчна степен. В този смисъл при планирането е възможно някои 

от целите на проекта да бъдат итеративно преразглеждани в светлината на 

наличните финансови ресурси за тяхното постигане.  

Разпределението на дейностите по управлението на риска и благоприятните 

възможности във времето е отговорна задача, като се отчита това, че проектът е 

времево ограничен. Разпределението трябва да предвиди кога и с каква 

периодичност трябва да се изпълняват конкретните действия, включени в плана. 

Тези действия трябва да се съчетават във времето както помежду си, така и с други 

действия от обхвата на проекта. За целта могат да се използват известните методи 

за управление на времето като CPM, PERT, GERT (Graphical Evaluation and Review 

Technique), Gant диаграми и други. 

Разработването на рисковите категории дава възможност за структуриране на 

рисковете и благоприятните възможности в йерархична структура. Така могат по-

систематично да се определят областите и източниците, от които могат да бъдат 

установени благоприятните възможности. Като примери за такива области могат 

да се посочат: техническа област, технологична област, маркетингова област, 

управленска област и др. В по-конкретен план например технологичната област 

може да бъде разделена съобразно различните типове технологии, които използва 

или се предвижда да използва фирмата.  

Апетитът на заинтересованите страни към риска и благоприятните възможности се 

определя от това доколко ключовите заинтересовани страни са склонни да поемат 

риск и доколко желаят да се възползват от предлаганите от средата възможности, 

водещи до повишаване на рисковете.  

Важен инструмент, който може да се използва при планиране на управлението на 

благоприятните възможности е регистърът на благоприятните възможности. 

Идентифицирането на благоприятните възможности е процес, при който се 

разработва списък с източници и конкретни благоприятни възможности за проекта. 
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Благоприятните възможности са такива възможни събития или фактори, които 

могат да повлияят положително върху постигането на стратегическите цели на 

организацията или върху времето, разходите и целите на конкретния проект. 

Процесът в голяма степен се изпълнява с експертни методи, трудно могат да се 

прилагат количествени методи. Основните методи, които могат да бъдат 

адаптирани за целта са: мозъчна атака, чеклистове, интервюта с експерти, анализ 

на документи, SWOT анализ, диаграма на Ишикава и други. Важен принцип е 

всички рискови категории да бъдат изследвани систематично, за да се намали 

вероятността да не бъдат установени възможности със значителен потенциален 

полезен ефект. Резултатите от изпълнение на процеса на идентифицирането на 

благоприятните възможности служи за попълване на регистъра на благоприятните 

възможности. 

Идентифицираните възможности се подлагат на анализ. Направленията на анализ 

могат да бъдат например: определяне на вероятността възможността да настъпи, 

оценка на позитивното въздействие, ако възможността настъпи, оценка на връзката 

между дадената възможност и другите благоприятни възможности, рискова оценка 

на възможността. За целта могат да се използва богата палитра от количествени и 

качествени методи. При оценяване на вероятността и позитивното въздействие е 

възможно да се приложи скалата, публикувана в PMBOK (фиг. 2). 

 

Таблица 1. Примерна матрица на взаимовръзките между рисковете и 

възможностите 
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Риск 1   УН   НП   

Риск 2 УВ        

Риск 3  НВ     УП  

…..         

Възможност 1   УВ      

Възможност 2         

Възможност 3 НВ        

…         

Легенда: УВ - Увеличава вероятността; НВ – Намалява вероятността; УН – 

увеличава негативното въздействие; НН – намалява негативното въздействие; УП 

– увеличава позитивното въздействие НП – намалява позитивното въздействие 
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Фигура 2. Пример за матрица на вероятности и влияние със схема за оценяване 
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 Заплахи Благоприятни възможности  

В
ер

о
я
тн

о
ст

 

Много 

висока 

0.9 

0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

Много 

висока 

0.9 

Висока 

0.7 
0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

Висока 

0.7 

Средна 

0.5 
0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

Средна 

0.5 

Ниска 

0.3 
0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

Ниска 

0.3 

Много 

ниска 

0.10 

0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

Много 

ниска 

0.10 

 Много 

ниска 

0.05 

Ниска 

0.1 

Средна 

0.20 

Висока 

0.40 

Много 

висока 

0.80 

Много 

висока 

0.80 

Висока 

0.40 

Средна 

0.20 

Ниска 

0.1 

Много 

ниска 

0.05 

 

 Негативно въздействие Позитивно въздействие  

Източник: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® GUIDE ), Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, p. 

444. 
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Клетката, в която трябва да се позиционира изследваните риск или възможност се 

установява според оценката за вероятността и въздействието. Приоритетът на всеки риск 

или възможност се определя от тяхната оценка за вероятността и въздействието, както и от 

приоритета на целите, върху които те могат да повлияят положително или негативно.  

Оценяването на взаимната връзка между възможностите и рисковете може да бъде 

анализирана с помощта на матрица на взаимовръзките. Пример за такава матрица е 

представен в табл. 1 

В Таблица 1 е представена ситуация, при която например възникването на Риск 2 увеличава 

вероятността за възникване на риск 1, възникването на риск 1 увеличава негативното 

въздействие на риск 3.  

Анализът на възможностите е основание те да бъдат подредени по приоритет и да се оценят 

техните силни и слаби страни. Това дава възможност да бъдат избрани онези от тях, които 

съответстват в максимална степен на целите на фирмата и за които тя има готовност да 

осъществи. 

След анализа на възможностите е необходимо да се проучат конкретните действия, които 

могат да бъдат предприети по отношение на всяка от тях. В резултат на това се разработва 

план за възползване благоприятните възможности. 

В литературата се разглеждат следните алтернативи за предприемане на действия по 

използване на благоприятните възможности от гледна точка на момента на предприемане – 

използване на благоприятната възможност в момента, отлагане на използването на 

възможността за бъдеще, преоценка и отхвърляне137.  

Използването на благоприятната възможност в момента означава да бъде разработен, 

финансиран и изпълнен план за възползване от възможността в близко бъдеще. Ако се счете 

за необходимо може да се вземе решение за отлагане на използването на възможността в 

бъдеще. Това е разумно ако се очаква, че в следващи периоди ще е налице по-голяма яснота 

за възможните ползи, ще се намалят рисковете или разходите за използване на 

възможността. Преоценяването е необходимо тогава, когато условията са се променили 

съществено. Решението за отхвърляне на възможността може да се аргументира с липса на 

финансови ресурси, недостатъчна техническа готовност за нейната реализация или 

недостатъчни вероятност за успех и/или очаквани ползи от реализацията й. 

В PMBOK  се разглеждат други няколко алтернативи за предприемане на действия по 

използване на благоприятните възможности – ескалиране, използване, споделяне, 

подобряване, приемане. Ескалирането е подходяща алтернатива ако се установи, че 

възможността е извън обхвата на проекта и е по-целесъобразно да се използва на по-високо 

равнище в организацията (например програмно равнище или равнище фирма). 

Използването означава възможността да бъде приета и да се предприемат действията по 

нейното ефективно осъществяване. Споделянето означава част от „собствеността“ на 

благоприятната възможност да бъде прехвърлена на трети лица. При това част от разходите 

и рисковете, но и част от ползите ще се получават от третата страна. Подобряването изисква 

предприемане на действия за увеличаване на вероятността за успех и/или полезните ефекти 

от възможността. При приемане на благоприятната възможност се установява нейната 

                                                           
137 Department of Defense Risk, Issue, and Opportunity Management Guide for Defense Acquisition Programs, Office 

of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Systems Engineering, 2017, p. 45. 
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наличност, но не се предприемат активни действия за възползване от нея. Препоръчително 

е да се прилага при възможности с нисък приоритет. 

Изпълнението на отговорите на благоприятните възможности означава да се изпълнява 

разработения план за възползването от тях. Едновременно с изпълнението се осъществява 

мониторинг, при което се наблюдава начинът, по който избраните за разработване 

благоприятни възможности се използват, установяват се фактическите ползи от това, 

идентифицират се нови благоприятни възможности. 

 

Заключение 

В резултат от проведеното изследване могат да бъдат направени следните изводи: 

Управлението на благоприятните възможности е инструмент, който може успешно да бъде 

прилаган за създаване на устойчиви конкурентни предимства за фирмите. 

Управлението на благоприятните възможности е препоръчително да се осъществява 

паралелно както с управлението на риска, така и с процеса на стратегическо управление на 

фирмата.  

Съществува богат световен опит при управление на риска за фирмата и за проектите. Този 

опит може да бъде полезен и при управлението на благоприятните възможности. 

В практиката на много от българските фирми също е натрупан богат опит при управление 

на риска, но все още има малък опит при управлението на благоприятните възможности. 

Налице са множество възможности за развитие на теорията и методологията в тази посока. 
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА И ПОВИШАВАНЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕГРИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА „ШЕСТ СИГМА“ 

Росен Тодоров 

Резюме: Характеристиките на съвременната бизнес среда, в която функционират 

компаниите изправя мениджмънта им пред сериозен проблем, касаещ стабилността и 

предвидимостта на протичащите процеси – наличието на вариации. Повишаването на 

конкурентноспособността и сигурността на организацията зависи от мениджърския 

потенциал за вземане на точни и навременни решения. В доклада се защитава тезата, че 

управленската философия за организационно съвършенство „Шест Сигма“, позволява 

създаване на качествено нов тип мениджмънт, базиран на използване на статистически 

инструменти за обработка на емпирични данни от процесите в организацията като надежден 

метод за редуциране на вариациите и повишаване нивото на корпоративната сигурност. 

Ключови думи: мениджмънт, конкурентноспособност, вариации, шест сигма, управление 

на процесите 

 

IMPROVING MANAGEMENT AND ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF THE 

ORGANIZATION BY INTEGRATING THE SIX SIGMA CONCEPT. 

Rosen Todorov 

Abstract: The characteristics of the modern business environment in which companies operate, 

make their management face a serious problem concerning the stability and predictability of 

ongoing processes - the presence of variations. Enhancing the competitiveness and security of the 

organization depends on the managerial potential for making accurate and prompt decisions. The 

report defends the thesis that the management philosophy of organizational excellence "Six Sigma" 

allows creation of qualitatively new type of management based on the use of statistical tools for 

analizing of empirical data from processes in the organization as a reliable method to reduce 

variations and increase the level of corporate security. 

Keywords: management, competitiveness, variations, six sigma, process control 

 

Съвременния свят е навлезнал в етап, дефиниран с различни имена като глобализация, нова 

ера, полицентричен свят. Основните характеристики на новата реалност се свързват с 

нееднородност на промените, неопределеност, висока динамика, нарастваща нелинейност 

на процесите в околната среда, повишена сложност на административните и управленските 

процеси, промени в ресурсните и стоковите пазари. Интензивни са процесите и на 

международно политическо ниво – динамика в отношенията между държавите в Европейски 

Съюз, обединени от идеята за кумулативен прогрес, солидарност и обща сигурност. 

Усложнени търговски и политически отношения между държавите с най-силни икономики 

и влияние, сблъсъци на ниво идеологии, ресурси, капитали. Макроикономическото развитие 

на съвременния свят все повече бива изправено пред неидентифицирани заплахи, 

несигурност, забавяне темповете на растеж, критичен недостиг на ресурси. Фактори, 

предвещаващи затруднено функциониране на световна икономика и защитаване на 
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демократичните процеси, които са жизнено важни за формиране на благоприятна и 

стимулираща бизнес среда. Логично, усложнената бизнес среда видоизменя начина, по 

който компаниите трябва да бъдат управлявани. Мениджърите трябва да притежават 

многофункционални качества, които да им дават възможност да вземат точни и навременни 

решения в силно динамична и несигурна среда. Високата конкуренция между компаниите 

във всички сектори, затруднява планирането и скъсява жизнения цикъл на продуктите, което 

изисква креативност и проактивност в мениджмънта. Навлизането на изкуствения интелект 

и технологиите във все повече области на живота и бизнеса, променят качествено 

производствените процеси и управлението на компаниите, което изисква перманентно 

търсене на начини и средства за иновации, като необходима база за повишаване на 

конкурентноспособността.   

В своята ежедневна дейност организациите взаимодействат с деловата среда, но връзката е 

двупосочна. От една страна средата изменя по специфичен начин организациите, които 

трябва да бъдат адаптивни, проактивни и гъвкави, но от друга страна организациите 

видоизменят средата посредством преследването на своите частни интереси, при което 

методите и механизмите за постигане и отстояване на поставените организационни цели 

променят необратимо бизнес средата. В отделните компании са съсредоточени 

разнообразие от материални и интелектуални активи, необходими за  стопанската дейност, 

създават се условия за преплитане на технологични, трудови и социални процеси, за да бъде 

опосредстван процеса на трансформация на отделните фактори на производство в завършен 

краен продукт или услуга. Важен е аспекта, че именно посредством предприемачеството се 

създава потребителска стойност, формират се качествените характеристики на 

конкурентоспособността на създавания продукт, придобива се пазарна власт и 

икономическа власт. Този сложен кръговрат се осъществява чрез перманентен обмен на 

материални, енергийни и информационни ресурси с външната среда, от което произтичат 

значими последствия за цялостната бизнес среда. Това предопределя неизбежният 

конкурентен елемент между организациите.  

Конкурентоспособността е функция на разнообразие от фактори, като водещо значение има 

мениджърския потенциал на вземащите решения. Ключът към вземането на правилни, 

обосновани и адекватни мениджърски решения в голяма степен зависи от наличието на 

достоверна, пълна и навременна информация, съчетано с качествен анализ на емпиричните 

данни за протичащите процеси. В тази насока може да се приеме като много положителен 

факта, че в съвременния бизнес вземащите решение могат да разчитат на доказани средства 

за анализ на информация и за извеждане на точни и достоверни прогнози, които да дават 

необходимата основа за адекватни решения относно въпросите касаещи иновациите в 

мениджмънта и конкурентноспособността на компанията.  

Усъвършенстването на мениджмънта изисква подход, базиран на разбирането, че 

организационните структури са силно динамични структури, които изискват прозрачност и 

системност при реализиране на последователните стадии на процеса на вземане на решения. 

Съвременния подход за усъвършенстване на процесите в организацията изисква делегиране 

на правомощия, децентрализация, промяна в йерархията, диференциация на процесите и др. 

Политиката за ефективна корпоративна сигурност и конкурентноспособност изисква 

създаване и поддържане на организационна структура, която перманентно да следи за 

индикации, които биха довели до вариации извън определените допуски, ясно дефиниране 

на отговорностите и на центровете за вземане на решения, поддържане на високо ниво на 
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организационното взаимодействие, отчитане на формалните и неформалните аспекти на 

процесите в компанията, контрол и координация на изпълнението на решенията и поемането 

на отговорност от вземащия решения. 

От хиляди години, информацията се приема като много ценен ресурс. През различните 

етапи на развитието на света, достъпа до ценна информация е опосредствал постигането на 

стратегически успех, но глобализацията и информационната революция, видоизменят 

начина, по който информацията може и трябва да бъде използвана от съвременните 

мениджъри. В теорията са описани няколко основни стила на управление, които водят до 

различно ниво на ефективност на взетите решения в среда на висока степен на 

неопределеност и риск: реактивен подход, превантивен подход и проактивен подход. При 

реактивния подход се предприемат действия едва, когато са настъпили обстоятелства, които 

биха засегнали сигурността на организацията и нормалното протичане на процесите в нея. 

Ноторно известен факт е, че това все още е преобладаващ начин на мениджмънт в повечето 

организации, който носи несигурност, риск и ограничена адаптивност в дългосрочен план. 

Превантивния подход се характеризира с това, че управляващите се стремят да не допуснат 

настъпване на определени обстоятелства, които биха повлияли негативно върху сигурността 

и най-вече печалбата на организацията. Проблемът тук е, че усилията и ресурсите са 

насочени към недопускането на определени събития, което прави организацията 

предвидима, бавна и циклична. По този начин организацията остава уязвима на 

въздействието на непредвидени, неоценени или неправилно класифицирани рискове. 

Резонният резултат при този стил на управление е неефективен мениджмънт, загуба на 

конкурентноспособност и ресурси. Проактивния подход е различен подход, тъй като при 

него управляващите използват мерки, които не просто реагират с цел отбрана и защита, а 

предизвикват промяна в обстоятелствата пред организацията с цел контрол на ситуацията, 

преди да се е наложило да се реагира. Този подход изисква мултифункционални качества на 

мениджъра, аналитичност, адаптивност, гъвкавост, критичен поглед над бизнес средата, 

конкуренцията, добро познаване на собствената организация и процесите, протичащи в нея. 

Това е подход на управление, който би могъл да донесе на организацията определени 

конкурентни предимства.  

Разгледаните характеристики на съвременната глобална бизнес среда предопределят, че 

мениджмънт, базиран единствено на реактивен, превантивен и проактивен подход не биха 

могли да дадат защита от настъпване на рискови ситуации пред компанията. Поради тази 

причина се налага управленските решения да бъдат изпреварващи. Перманентната 

макроикономическа несигурност в световен мащаб налага като императив използването на 

авангардни и надеждни методи за управление на компаниите, които искат да отбелязват 

устойчив растеж, да бъдат сигурни и да са конкурентноспособни в бранша, в който 

оперират. Стига се до концепцията за управление на риска на корпоративно ниво. 

Същността е в създаване на мениджмънт, отчитащ динамиката и промените във времето и 

пространството на различните компоненти, касаещи сигурността на компанията. 

Мониторинга позволява да се изпреварят реалните събития, т.е. да се идентифицира 

възможността за отклонение от заложените норми, да се онагледят потенциалните заплахи 

за сигурността на компанията и да се направи качествена реорганизация, целяща 

недопускане на вариации. 
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В литературата138 се приема, че процесите по управление на риска се свеждат до 

идентификация, околичествяване, определяне на действията в отговор на рисковете и 

контрол на тези действия. Издига се тезата, че управлението на риска е процес, който се 

асоциира с висока динамика и сложност, но всъщност този процес може и е необходимо да 

бъде управляван, за да се постигне приемливо ниво на минимизирани рискове, при 

използването на целево ориентирана стратегия. Процесът на управление на риска при 

различните му фази, позволява да се постигнат качествено различни резултати относно 

усъвършенстването на мениджмънта на компанията. 

В реалната бизнес среда, много често мениджърите допускат сериозната грешка да базират 

решенията си според ограничена представа за организацията, която ръководят и до начина 

на взаимодействие с външната среда. Погрешно е схващането, че организацията се състои 

единствено от своите мениджъри, персонал, оборудване, инструменти и други елементи, 

които в определена комбинация създават нейния краен продукт или услуга. Всяка фирма, 

независимо от своя размер и предмет на дейност е изправена пред предизвикателството на 

своето оцеляване и просперитет, в среда, която оказва директно и индиректно въздействие 

върху дейността ѝ. Действителния анализ за факторите, оказващи влияние върху 

функционирането на компанията трябва да включва и факторите на външната среда. 

Микросредата за всяка отделна компания се състои от доставчици, потребители, 

конкуренти, партньори. Макросредата се състои от икономическа среда, политическа среда, 

демографска среда, научно-техническа среда, природна среда, културна среда и др. 

Необходимо е да се утвърди идеята, че всяка компания, представлява отделна бизнес 

единица, но едновременно с това и част от една по-голяма, взаимосвързана и 

взаимозависима система, в която съществуват насложени едно в друго полета на действие. 

В тази връзка, постигането от отделната компания на конкурентно предимство, стабилност 

и просперитет изисква управленска философия, която е насочена към усъвършенстване на 

мениджмънта и управлението на процесите.  

Прецизен поглед към смисъла и фокуса на тази философия се дава от безспорния капацитет 

Уилям Едуард Деминг, считан за създател на концепцията за „Тотално Управление на 

Качеството“: „Ако не можем да опишем като процес това, което правим, значи не знаем 

какво точно правим.“ В специализираната литература са известни разнообразие от 

концепции за управление на качеството, но една от тях е заслужила лидерското си място, на 

базата на своята история, доказани приноси и неоспорими качества - тотално управление на 

качеството (TQM - Total Quality Management). В исторически план, през 50-те и 60-те години 

на ХХ век проф. У. Е. Деминг посещава неколкократно Япония, за да изнесе лекции пред 

японски мениджъри и инженери на тема използване на статистическите методи в бизнеса и 

по-точно за управление на качеството139. Деминг акцентира вниманието върху разбирането, 

че лошите икономически показатели на компаниите са резултат от неспособността на 

ръководителите да не допускат ненужни разходи и да установяват необходимия контрол над 

производствените процеси.140  

                                                           
138 Виж например: Цветков, Ц., Рискът при изпълнение на фирмени иновационни проекти, сп. 

„Икономически алтернативи“, бр. 4/2006 
139 Предпоставка за поканата на Деминг е сериозните затруднения пред японската индустрията като следствие 

от Втората световна война. На практика японската промишленост е сериозно засегната, което води до 

създаване на продукти с незадоволително и неконкурентно качество. 
140 Христов, С., “Тотално управление на качеството” 
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При управлението чрез тотално качество се надскоча обикновеното прилагане на 

инструментите и техниките за управление на качеството, за да се постигне промяна на 

начина на мислене и нагласите на хората. Ударението се поставя върху очакванията на 

клиентите, като цялата организация е ангажирана за тяхното удовлетворяване, т.е. хората, 

процесите и системите работят ръка за ръка, за да отговорят на очакванията на клиентите. 

Методологията налага да се отдели сериозно внимание на статистическите методи за анализ 

на емпиричните данни на съответния производствен процес. Отстраняването на дефектите 

и непрекъснатото усъвършенстване на технологическите процеси на работното място водят 

до редица ключови подобрения в управлението: намаляване обема на бракуваната 

продукция, намаляване на изразходването на материали без да има реална необходимост от 

това, намалявяне броят необходимия персонал за извършване на определена операция, 

изграждане на константна удовлетвореност в клиентите от продукта или услугата. 

Всъщност управлението чрез тотално качество е философия, основана на разбирането за 

непрекъснато усъвършенстване като подтик за превъзходно изпълнение на работата и 

източник за постигане на конкурентно предимство141.   

Реалната практика верифицира безспорно значимостта и приложимостта на идеите на проф. 

Уилям Е. Деминг, свидетелстващ факт за което е последвалото “икономическо чудо” с 

Японската индустрия през 70-те и 80-те години на ХХ век. Надграждане на концепцията на 

У. Е. Деминг, правят други световно известени изследователи и учени проф. Дж. Джуран, 

К. Ишикава, Г. Тагучи, Ф. Крозби и др. Безспорните успехи на подхода за тотално 

управление на качеството, систематичните многогодишни усилия на множество 

мениджъри, както и императивите на непрестанно променящата се бизнес среда, в която 

функционират и се конкурират компаниите, води до възникването на усъвършенствани 

концепции за управление на качеството. В специализираната литература се посочват 

няколко съвременни концепции – шест сигма, икономично производство и теория на 

ограниченията. Важна особеност е, че всяка отделна концепция има своите характерни 

черти, но използвани в съчетание те дават възможност за усъвършенстване на процесите и 

управлението на всяка компания. За целите на настоящата статия вниманието ще бъде 

акцентирано върху изследване влиянието на концепцията за организационно съвършенство 

„Шест сигма“.  

За да се онагледи обхвата и фокуса на концепцията „Шест сигма“ на помощ идва известният 

цитат на проф. Е.У.Деминг: „Ако трябваше да съкратя моето послание към мениджърите до 

само няколко думи, аз бих им казал, че всичко, което те трябва да правят, е да намаляват 

вариациите“. За всеки мениджър е ясно, че същността на производствения процес е в 

многократното повторение на определени, едни и същи процеси и операции. В процеса на 

производство се използват едни и същи материали, персонал, технологии, машини, но 

резултатът от производството, а именно всяка отделна единица продукт или услуга не са 

идентични. Между отделните единици са налице разлики, което всъщност са т.нар. 

вариации на показателите на качеството. Наличието на вариации е сериозен проблем за 

производствения процес, който реално оказва влияние върху конкурентноспособността и 

развитието на компанията.  

Практиката е доказала, че за да се подобри представянето на компанията следва тя да бъде 

сертифицирана, на база въвеждане на системи за управление на качеството. Но това далеч 

не е достатъчна мярка за компаниите, които искат да бъдат лидери в своя бранш. За 
                                                           
141 Пак там 
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спечелване на лидерска позиция и за още по-трудния процес на задържане на лидерската 

позиция е необходима промяна на мирогледа и управленска философия. Съществено 

значение за успех при въвеждане на концепцията е създаване на статистически начин на 

мислене. Според Американското дружество по управление  на качеството (ASQ) 

статистическото мислене се определя както следва: „Статистическото мислене е философия 

на действие и обучение, основаваща се на три фундаментални принципа: всяка работа е 

система от взаимосвързани процеси; вариации съществуват във всички процеси; 

разбирането и намаляването на вариациите са ключът към подобренията.“142 

Приема се, че флагманът на концепциите за организационно съвършенство е концепцията 

„Шест сигма“. През осемдесетте години на ХХ век световноизвестната компания Motorola 

въвежда концепцията „Шест сигма“. Компанията си поставя амбициозна цел 

за десетократно увеличаване на производителността при едновременно намаляване нивото 

на брака 100 пъти, в рамките на четири години. За постигане на тази цел се провеждат голям 

брой проучвания, иновации и целенасочена практическа дейност относно интегриране на 

статистическия начин на мислене в мениджмънта на компанията. Постигнатият резултат е 

не просто успешното реализиране на плануваната цел, а нещо много по-значимо - появата 

на една от най-перспективните управленски концепции. Световна популярност на 

методологията се добива през 1988 г. при спечелването от Motorola на наградата за качество 

“Baldrige National Quality Award”143.  

Вниманието на мениджърите на компании от целия свят е привлечено и от факта, че 

прилагането на концепцията е довело до спестяване на 2 милиарда долара за посочения 

период от 4 години, факт, който не би могъл да бъде пренебрегнат от нито един мениджър. 

Съвсем закономерно концепцията става неизменна част от мениджмънта на всички 

компании, които желаят да постигнат предлагане на по-качествени продукти, съчетани с по-

кратки производствени цикли и по-ниски разходи – път към устойчив растеж, 

конкурентноспособност и високо ниво на корпоративна сигурност. Много важна особеност 

и иновация на концепцията е, че се постига минимизиране на разходите посредством 

елиминиране използването на операции и производствени фактори, които нямат добавена 

стойност за крайния продукт или услуга, които се предлагат. Основна характеристика също 

така е, че за разлика от останалите програми за подобряване на качеството, при „Шест 

сигма“ минимизирането на производствените разходи не е за сметка на клиентите, които да 

бъдат лишени от нещо, а точно обратното – потребителите получават по-добър продукт на 

по-добра цена.  

                                                           
142 Вучков И., Как статистическите методи могат да станат по-използвани? Научни трудове на русенския 

университет - 2008, том 47, серия 2, пленарен доклад 
143 The Baldrige National Quality Award е създадена през 1987 г. от Malcolm Balridge, заемащ важна длъжност в 

администрацията на Президента Р. Рейгън. Учредена на негово име в последствие наградата бива 

преименувана. Практиката е, че за една година могат да бъдат раздадени до 18 отделни награди за компании 

от шест стратегически важни за икономиката на Съединените Американски Щати категории: производство, 

услуги, малък бизнес, образование, здравеопазване и организации с идеална цел. Присъждането на наградата 

на определена компания се счита за един от върховете в организационното съвършенство и е доказателство за 

постигнат значителен прогрес и висока степен на организационно съвършенството при управлението на 

процесите. Важна особеност  е, че това е единствената награда, която би могла да бъде присъдена, както на 

частни, така и на държавни организации и структури опериращи в икономиката на САЩ. Организацията се 

администрира и управлява от National Institute of Standards and Technology (NIST), an agency of the U.S. 

Department of Commerce и се присъжда лично от президента на Съединените Американски Щати. 
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В специализираните литературни източници посветени на тематиката за усъвършенстване 

на управлението концепцията „Шест сигма“ се определя като пряк път към рентабилност. 

Акцентира се, че това всъщност е философия, съчетание от инструменти и разбиране на 

висшето ръководство за качеството. Тя е приложима в компании от различен тип, структура 

и големина независимо от произвеждания продукт или предлаганата услуга. Както бе 

определено, в условията на непрестанно нарастваща конкуренция, водещо значение за 

успеха на организацията е минимизиране на размера на дефектните изделия, овладяване на 

вариациите на процесите до ниво, което е толкова ниско, че се приема за статистическо 

незначимо вариране и не изисква отделяне на ресурси и време за корекции. За стабилен 

процес спрямо критериите на концепцията „Шест сигма“ се приема процес, при който се 

допускат 3,4 дефекта на милион изделия144.  

Основна задача на статията е да бъде посочена, макар и в резюмиран вариант, макрорамка 

спазването, на която би довела до изграждане на управленска философия от съвременен тип. 

Философия, която да бъде способна да отговори на предизвикателствата на реалната бизнес 

среда и която да позволява непрестанно надграждане, усъвършенстване и адаптиране към 

конкретните за всяка отделна компания, ограничения и перспективи. Постигането на 

мениджмънт, отговарящ на изискванията на концепцията за съвършенство „Шест Сигма“, 

реално изисква съчетаване на многообразие от фактори и цялостно реорганизиране на 

процесите в компанията. С цел да бъде предложен план за трансформация на компанията е 

необходимо очертаване на основни проблеми и ограничения, характерни за фирмите от 

българската индустрия от една страна, а от друга да бъдат отчетени перспективите за 

усъвършенстване на процесите в компанията, като база за повишаване на 

конкурентностособността.   

В общ план, естественото желание на мениджърите от българската индустрия за постигане 

на успехи, високо ниво на конкурентноспособност, повишаване размера на печалбата и 

утвърждаване на компанията, която управляват като лидер в съответния бранш се 

конфронтира с използваните мениджърски похвати за постигането на тези цели. 

Показателите на нашата макроикономика, верифицират негативната тенденция, че са 

налице несъответствия между целеполагане и налични ресурси, стил на управление и 

резултати на компанията, разбиране за протичащите процеси и методологията, с която се 

анализират, нивото на подготвеност на мениджърите като теоретични познания и 

практически опит, използването на статистически и математически модели за вземане на 

решения в среда на неопределеност и риск. Всъщност липса на цялостно разбиране, че пътя 

към усъвършенстване на процесите в организацията се базира на работа с емпиричните 

данни от съответните процеси и качествено нов стил на управление. 

Осигуряването на необходимите условия за постигане на високо ниво на прецизност на 

производствения процес и мениджмънта, т.е. свеждането на вариациите до ниски стойности, 

всъщност е един от сериозните проблеми българската индустрия. Проблем, проявлението 

на който извежда на преден план ключовите разлики между управленската философия на 

компаниите, които са въвели концепцията „Шест сигма“ и компаниите, които оперират, 

ръководени от индивидуалните разбирания на своите мениджъри: 

-първостепенно значение има възприемане на концепцията от мениджмънта на компанията 

и неговото активно участие в имплементирането ѝ сред подчинените на всички нива. 

                                                           
144 Приложение 1 и Приложение 2 
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Изисква се съзнателно и интуитивно осъзнаване на необходимостта от промяна в познатата 

йерархия и поведенчески модели, изграждане на култура на лоялност, самодисциплина и 

отговорност в служителите като необходима база за постигане на ключови подобрения;   

o установяване на утвърдената управленска практика управленските решения да бъдат 

вземани на база анализ на факти и данни. На този етап се извежда на преден план 

значението и предимствата на приложението на статистическите инструменти за 

вземане на целенасочени и прецизни решения; 

o интегриране на единна методология за решаване на проблемите в компанията и 

въвеждане на процесен подход относно всички видове дейности. Основната цел е да 

бъдат елиминирани бариерите в компанията, да се създаде среда за креативност и 

активно участие на специалистите, които са близо до реалните процеси; 

o ориентация на всички отделни нива на компанията към потребителя, към бизнес 

резултатите и много ниско ниво на дефектност. Акцентира се върху установяване и 

елиминиране на всички дейности, които поглъщат време и ресурси, но не водят до 

добавена стойност на крайния продукт или услуга, съкращаване на времето на 

производствения цикъл, перманентно наблюдение на процесите и отчитане на 

вариациите; 

o инвестиране на усилия и средства за предлагане от компанията на по-добър продукт 

на по-добра цена и при по-висока удовлетвореност на клиентите, като повишените 

нива на печалбата се постигат посредством усъвършенстване на мениджмънта и 

процесите и никога за сметка на потребителя.  

Налага се уточнението, че горепосочените представляват част от елементите, които трябва 

да бъдат подобрени в една организация, която търси качествено и дългосрочно подобрение 

на своите показатели, но дори този фрагмент от задължителните промени, които следва да 

настъпят в организацията разкрива ясно основните проблеми пред българската индустрия. 

В специализираната литература са налице научни трудове, които установяват значително 

разминаване между утвърдените световни практики, в сферата на конкурентноспособността 

и модерните мениджърски концепции, и реалната практика в националната икономика. 

Показателите, измерващи макроикономиката ни потвърждават неблагоприятната 

тенденция. При прецизен и задълбочен анализ на причините и факторите, обуславящи 

текущото състояние на макроикономиката ни, е възможно да се изтъкнат многообразие от 

проблеми, които са стратегически проблеми и справянето, с които изисква правилна 

нагласа, знание, целеустременост към промяна, сериозни капиталовложения и дълъг период 

на трансформация. Импулс за промяна е необходимо да се очаква както от бизнеса, така и 

от държавата, но също така и от индивидуалната нагласа и разбиране на всеки отделен 

индивид. Реалната практика е може би най-добрият пример, когато държава като Япония и 

общество като японското за кратък период след Втората Световна Война успяват да 

изместят държава като Съединените Американски Щати от лидерската позиция по 

конкурентноспособност на икономиката, приемайки напълно и безусловно посланието на 

концепцията за организационно съвършенство „Шест сигма“ и осигурявайки правилната 

среда за благодатното развитие на заложените схващания и идея в нея.  

Примерът е красноречив относно факта, че резултатите, които се очакват от приложението 

на концепцията са в зависимост от средата, в която се прилага, нагласата на прилагащите я, 

специфичните културни, етнически, психологически характеристики, изградените трудови 
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навици, личната себеоценка, готовността за високо ниво на отдаденост и лоялност към 

организацията и управляващите, съпричастност, екипна дейност, индивидуалната 

потребност за перманентно самоусъвършенстване. Част от факторите касаят лични 

качества, друга част, касаят макро средата, но връзката между тях е двустранна, а резултатът 

който се получава е основата, върху която може да се гради прогреса. В тази връзка, на 

преден план излиза необходимостта от анализ на факторите на индивидуално личностно 

ниво и на макро ниво, относно българската индустрия като компании и като качества на 

работната сила, в търсене на изводи, кои от присъщите за нашето общество фактори 

способстват и кои възпрепятстват приложението на концепцията. Изводите, които биха се 

получили от задълбочен анализ в тази насока биха дали особено ценна информация, но 

надхвърлят значително целта и задачите на настоящата статия и предполагат отделен и 

целенасочен анализ.  

Както бе целеположено в предходните абзаци на изложението, заедно с анализа на 

ограниченията и проблемите, е необходимо да бъдат посочени и основните перспективи и 

възможности за градивна промяна и подобряване на текущите показатели. Към настоящия 

момент фирмите от българската индустрия са изправени пред необходимостта от промяна, 

но и липсата на добре позната и приложима концепция за усъвършенстване на 

мениджмънта. Редица компании от различни сектори са започнали своята положителна 

трансформация и са осъзнали необходимостта и силата от прилагане на концепцията „Шест 

сигма“ като водеща философия за трансформацията на компанията. Възниква важния 

въпрос дали бурната конкуренция, глобализацията, аутсорсинга и перманентно 

нарастващото използване на изкуствен интелект в производството би могъл да се използва 

като катализатор за качествена промяна в българската индустрия. Индикациите от реалната 

бизнес среда дават известен превес относно положителния отговор на този стратегически 

въпрос. Необходимо е да бъде посочено, че заедно с негативните тенденции са налице и 

позитивни тенденции в българската индустрия. Налице са компании, които полагат 

сериозни усилия, инвестират време и средства за изграждане на адекватна на съвременната 

бизнес среда организационна култура. Реорганизира се структурата и отношенията в 

компанията на всички нива, цени се приноса на всеки един професионалист, който работи 

лоялно, самодисциплинирано и мотивирано. Променя се начина, по който се целеполага и 

се вземат стратегически и оперативни решения. Изгражда се разбиране, че инвестираните 

средства в непрестанно и надграждащо обучение, имплементиране на доказано knowhow, 

създаване на сплотени екипи, правилната предприемаческа нагласа и иновациите водят до 

подобряване на мениджмънта и висока степен на конкурентноспособност. Тук също се 

налага да бъде посочено ограничението, че настоящата статия прави опит за очертаване на 

макрорамката на разглежданите въпроси, докато извеждането на конкретни и обосновани 

изводи и мерки са предмет на отделен анализ.  

Своеобразно заключение на темата „Усъвършенстване на мениджмънта и повишаване на 

конкурентноспособността на организацията посредством интегриране на концепцията Шест 

сигма“ е цитат на мнението на един от световно признатите съвременни специалисти с 

дългогодишен опит в инкорпорирането на стратегията в реални бизнес организации Сабир 



242 

Чоудхури145 „Истинската сила на Сигма Шест е нещо много просто, защото комбинира 

силата на хората със силата на напредъка“146. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сигма 
Брой дефекти на 

милион съ-бития 
Ниво на качеството 

2σ  308 700,0  Неконкурентоспособно  

3σ  66 810,0  Средно по отрасли  

4σ  6 210,0  Високо ниво  

5σ  233,0  Световен клас  

6σ  3,4  
Ниво на конкурентос-

пособност  

                                                           
145 Изпълнителен вицепрезидент на Америкън Съплайър Институт, която е международна консултантска 

фирма за Сигма Шест. В професионалната си практика е работил като консултант по мениджмънт на 

качеството в Дженерал Мотърс Корпорейшън. Чоудхури е обявен от Ню Йорк Таймс за “водещ специалист по 

качеството”, Американското сдружение за качеството го обявява за един от “гласовете на качеството на ХХI 

век”. Получавал е ред награди за дейността си и приноса си към развитието на автомобилната индустрия. Той 

има място в Автомобилната зала на славата, а Асоциацията на автомобилните инженери го удостоява с най-

престижната си награда “Хенри Форд II”. Сабир Чоудхури е автор, съавтор или редактор на книгите Robust 

Engineering QS-9000 Pioneers, Management 21C и The Mahalanobis-Taguchi System. От 1999 г. до 2000 г. е бил 

председател на Американското сдружение за качество в автомобилната промишленост 
146 Чоудхури, С., Силата на Сигма Шест, с. 18, с. 19. 

https://www.novavizia.com/uilyam-deming-i-kontseptsiyata-totalno-upravlenie-na-kachestvoto/
http://diliev.com/Home/materiali/KHEA/KNEA_tema_2.pdf
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МУЛТИВЕКТОРНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ 

Проф. д.и.н. Атанас Дамянов, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Процесът на трансформация е иманентна черта на човешката цивилизация. На него 

се подчинява и икономическата дейност в глобален, транснационален, интернационален, 

регионален , национален и фирмен аспект. Ако се „вмъкнем“ във функционирането и 

развитието на съвременния бизнес ще открием предпоставки за едновекторни, двувекторни 

и мултивекторни трансформаци на бизнес моделите. Едните са в напреднала фаза, други са 

в начален етап, а до трети организациите не са се докоснали или не са мислили за това. В 

изследването ударението е поставено върху базови ориентири, класификации, концептулни 

и емпирични интерпретации. Търсена е и бъдещата характеристика на мултивекторната 

трансформация. 

Ключови думи: казус, бизнес модел, трансформация 

 

MULTIVERSE TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS 

Prof. Atanas DamyanovPetrov, DSc (Econ) 

Abstract: The Research is divided in seven Parts. In this Sense the basic Items are: Business 

Models, Business Models Classification, Business Models Transformation, From one Vector to 

Multi-vector Transformation. It is stressed that reshaping Business Models Become new Feature 

as hybridity, polyvalence and the Future belongs to Business Model Innovation,Business Model 

Digital and Business Model 3D. 

Keywords: case study, Business Model, Kind of Models, Transformation, Cherry – picked 

Strategy, Hibridity, Polyvalence. 

 

Една поучителна бизнес история 

През 1973 г. , Корабостроителният, Кораборемонтният и Краностроителният Комбинат 

„Иван Димитров“ – град Русе147 бе част от Държавното стопанско обединение 

„Корабостроене“, главната квартира на което се намираше в гр. Варна. 

В „Корабната“ работиха около 6 000 работници – заварчици, фрезисти, стругари, шофьори 

и т.н. Освен това десетки инженери, икономисти работиха в конструкторското бюро, във 

водния/речен регистър, в икономическите и техническите отдели. При строителството на 

корабите се използваха мрежови модели, които се разработваха с помощта на голяма 

електронно-изчислителна машина(ЕИМ) „ICL“ собственост на Окръжния народен съвет – 

гр. Русе. Освен в България мрежови модели/графици се прилагаха много корабостроителни 

заводи по света, вкл. и от корабостроителницата в гр. Гданск, Полша. 

Като голяма и печеливша корпорация ДСО “Корабостроене“148 беше взело решение да се 

закупи за системата ЕИМ и да бъде независима в това отношение. За целта бяха изпратени 

оферти до големите производители на ЕИМ. Паралелно с това се формираха групи/екипи, 

                                                           
147 По това време авторът работеше в този огромен комбинат, наричан гальовно „Корабната“. 
148 Днес ДСО „Корабостроене“ вече не съществува. 
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които да подготвят становище по отделните оферти и предложение до висшия 

мениджмънт149. Критериите, по които се оценяваха офертите бяха: а/ цена; б/наличие на 

собствен програмен продукт за разработване на мрежови модели; в/ след продажбено 

обслужване; г/възможности за оперативно комуникиране  и мобилност и други 

несъществени критерии. 

Най-впечатляваща беше презентацията на компания“ Х”150 , направена от представителя на 

европейския клон на компанията. Той постави ударение върху функционално- структурния 

разрез на офертата. 

Първо, обоснова цената, която беше по-ниска, в сравнение на конкурентите, без това 

да влияе върху качеството на самата ЕИМ и нейното функциониране. 

Второ, демонстрира нова програмен продукт “ CLASS”, специално разработен за 

нуждите на мрежовото управление. 

Трето, беше декларирано, че той и екипът му са на разположение при възникнали 

проблеми до няколко часа ще бъдат във Варна. 

Въз основа на становищата на отделните групи генералният директор сключи сделка с 

споменатата компания. След известно време перфокартите151 дадено от компанията се 

свършиха и започна работа с български. ЕИМ не ги приемаше/просто ги изплюваше/. 

Беше сигнализирано и веднага пристигна представител на световната компания. Той обясни, 

че тяхната ЕИМ работи само със собствени перфокарти.  И се започна голямото купуване. 

И по-ниската цена стана по-голяма! И така през пролетта на 1973 година ни беше приложена 

една бизнес хитрост. 

И нещо тъжно. Към края на 2018 г. „Корабната“ е със спуснати кепенци, а ремонтът на 

българските кораби се извършва на отсрещния бряг на р. Дунав, в Румъния…….. 

 

Базови ориентири 

Базов ориентир №1. 

При изследване хронологията на икономическата дейност на човека доминират два  

подхода: формационен и цивилизационен. Тези подходи са разработени въз основа на 

различни икономически, политически и идеологически фундаменти. В началото на 90-те 

години на ХХ в. българските икономисти изоставиха първия и преминаха към втория. Макар 

и взаимно да се отричат не можем да отречем и тяхната познавателна стойност.  

При възприемането на цивилизационния подход се открояват три периода в зараждането и 

развитието на стопанската дейност на човека, а именно: 

o Пред модернизъм; 

o Модернизъм; 

o Пост модернизъм. 

                                                           
149 Авторът, като млад специалист, завършил еретичната за това време специалност  „Научна организация на 

управленската дейност“ и изучавал дисциплината „Мрежово управление“, също бе включен в една от групите. 
150 От правни съображения не посочваме истинското име на компанията. 
151 Перфокарта – хартиен носител за въвеждане на информация в ЕИМ. 
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Допускаме, а и на практика е така, в пред модернизма започва  размяна на продукти. При 

тази натурална, по своето съдържание, размяна няма печалба, т.е., няма стойност/цена/. 

Има обаче полезност на продукта152. Печалба започва да се формира с възникването и 

утвърждаването на стоково – паричните отношения.  

И така, целта на производствените и търговските структури, респ., на икономическите 

субекти е печалбата. Това важи и за нашето съвремие. 

Базов ориентир №2. 

През втората половина на ХХ в. започна динамично да се развива кибернетиката, респ., 

икономическата, моделирането в почти всички национални, технически, икономически и 

пр. системи. Пови се стратегическият проблем. В същия период се позиционира и понятието 

бизнес модел. 

Независимо от различието с други видове модели, особено с математическите, респ., на 

математическото програмиране, то един елемент е константен. Това е целевата функция 

като при този модел се търси максимална печалба. 

Вече можем да се радваме на  десетки определение за термина бизнес модел. Според нашето 

скромно мнение и в съдържателен, и в структурен, и във функционален аспект привлича 

виждането на Timmers  от 1998 г.153: „Бизнес моделът е една архитектура от продукт, 

услуга и информационни потоци, включващ: описание на различни бизнес актьори и 

техните роли; описание на потенциалните ползи  за различните актьори; описание на 

източниците на приходи, постъпления“.  

В търсене на дълбочинност 

Търсенето на дълбочинност в съдържанието и широта в обхвата на понятието  

„Бизнес модел“/БМ/ може да бъде разкрита и чрез очертаването на видовото му 

многообразие. В този смисъл , въз основа на критерия операционност, можем да 

представим следното подреждане: 

 Първо, класификация №1: БМ за производство на стоки; БМ за създаване и оказване 

на услуги; БМ за стоки и услуги и т.н. Тук не отчитаме големината на фирмите, компаниите 

и пр./ микро, малки, средни, големи интернационални, транснационални и глобални/.  

В контекста изложеното е възможно  е възможно да прибавим и бизнес модели, в основата 

на които са залегнали – аутсорсинга, инсорсинга, субконтракторството, „Построй – 

използвай – прехвърли“, бизнес инкубаторите, франчайзинга и т.н. Всички  те 

притежават специфичен акцент.  

И ако се върнем към поучителната бизнес история в началото можем да констатираме, че 

ни беше приложен бизнес модел с уловка. Упрекът може да бъде отправен към нас, а не към 

чуждестранната компания. 

 Второ, класификация №2. Ще се опитаме да очертаем едно ново подреждане като 

залагаме признака функционалност за да направим нова група бизнес модели – очертаващи 

се, формиращи се, съществуващи и т.н. 

                                                           
152 Наричана столетия – потребителна стойност. 
153 Fos, N., T. Saebi. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far We Come and Where 

Should We Go. Journal of Management. Vol. 43. No 1,January, 2017, p. 200 - 227 
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В предишно наше изследване систематизирахме по-овехтели, нови, сравнително нови и 

зараждащи се икономики, икономически възгледи и пр.154 От тази блестяща група от 

икономики ще изведем на преден план част от тях, преливащи вече в съвременни БМ, а 

именно: 

o Дигитална икономика – Цифров бизнес модел(Business Model Digital)155. На не 

него принадлежи и настоящето, и бъдещето, т.е., притежава проспективен характер. 

o Предприемаческа икономика – Предприемачески бизнес модел(Business  Model 

Entrepreneurship). Можем да допуснем, че това е един от най-старите и утвърдени 

модели в световната бизнес история. 

o Икономика на иновациите – Иновационен бизнес модел(Business Model 

Innovation). Този модел изживява своя бурен растеж и дисеминация, в холистичен 

аспект.  

o Партньорска икономка – Партньорски бизнес модел (Business Model 

Partnership). Сигурно е изграден и в две вериги: Едната: доставчик – производител, 

а другата: зони на сътрудничество с конкурентите. С известна доза условност,  в 

първата верига може да се включи и мрежови бизнес модел.  

o Икономика 3D – 3D бизнес модел (Business Model 3D). Може би той  претендира 

да е един от тези, които се намират в младежка възраст. И има и космическо бъдеще 

. Води и до децентрализация на световната икономика. 

Към тази класификация ще се върнем по-късно в изследването.  

Трансформация на бизнес моделите 

Съществуват закони, които не само надхвърлят националните граници, но и тези на 

планетата Земя. Те действат в цялата Вселена. Законите на Исак Нютон за гравитацията 

обясняват как се крепи  контента на Космоса, защото има определена взаимовръзка  между 

космическите обекти. 

Може би на второ място са законите за трансформацията, които показват развитието както 

на земния, така и на космическия свят. Понятието трансформация притежава много 

синоними, семантични отенъци и нюанси. Ние приемаме едно от тях, а именно п р е о б р а 

з у в а н е . В този смисъл можем да преминем към видово систематизиране: прогресивна; 

регресивна; консервативна; адаптивна; радикална; еволюционна; технологична; 

революционна. Би могло да претендираме за подготвяна, започваща и развиваща се. 

И така, вече можем да се „втурнем“ в необятното поле на трансформацията на бизнес 

моделите.  

Първи разрез. 

Ще си позволим да допуснем, че едно от възможните преобразуване на БМ е заложена в 

очертаната, по-рано, от нас класификация№2. 

                                                           
154 Ат. Дамянов, М. Маринова, В търсене на приложение на икономиката на вдъхновението. // Сб. с 

Материали от ХV Международна научна конференция на МВБУ на тема „Туризъм – изследване, развитие и 

обучение“, 15-16 юни 2018 г, ISBN 978-954-9432-75-1 (CD),  с. 220-228 
155 Представям търсените и уловените бизнес модели и на английски език за да задоволя взискателния 

читател. 
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 Първо, по своята същност това е едно векторна трансформация, с водеща идея една 

от новите икономики на концептуалния  мейнстрийм. 

Второ, това преобразуване го поставяме на първо ниво. 

Трето, съобразно процесите, които протичат във външната среда на стопанските субекти, 

едно векторните БМ могат да бъдат: 

 а/ изпреварващи; 

 б/ съвпадащи; 

 в/ изоставащи. 

Четвърто, по своята природа, според нас, едно векторните трансформирани БМ са отворени 

към другите течения на концептуалния мейнстрим, респ., БМ. 

По-горното допускане ни води към нов вид трансформация на съвременните БМ, а именно 

– дву- и мултивекторни. В този смисъл двувекторната трансформация е тази, при която се 

съчетават: 

 І. Дигитални и предприемачески БМ. 

 ІІ. Предприемачески и партньорски БМ. 

 ІІІ. Партньорски и дигитални БМ. 

 ІV. Иновационни и предприемачески и т.н. БМ. 

При мултивекторното преобразуване се пресичат и обединяват и дигитални, и 

предприемачески, и партньорски БМ и т.н. Ако подложим на аналитично осмисляне на 

разглежданата материя ще стигнем да извода, че и двувекторните, и мултивекторните  БМ 

притежават хибриден характер. Това може да се обясни и илюстрира или с помощта на 

Теорията на множествата или чрез аналогия с философията на инвестициите на „кафява 

поляна“/brown field/. 

Втори разрез . 

Сигурно сме убедени, че в една индустриална организация съществуват три  

основни равнища: 

а/ инфраструктура;  

б/ структура; 

в/ и суперструктура. 

Възприемането на обмислена мултивекторна трансформация на БМ означава реинжениринг 

на мениджърската институция на фирмите, компаниите, корпорациите, холдингите и т.н. 

На първо място, под влияние на цифровия, иновационния и предприемаческия вектори се 

преобразува управленската структура или тя се разчертава по нов начин. Създават се нови 

направления в топ мениджмънта, а така също и в средното равнище на управление – едни 

отдели, офиси, главни специалисти отпадат. Формират се нови , които не са съществували 

до сега и като философия, и като конкретни функции. 
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Основна роля играят дигиталния, предприемаческия и иновационния вектори. В 

структурата на организациите, тама където се произвеждат продуктите, оказват се услуги, 

също така, настъпват реални трансформации – обединяване, разделяне, закриване на 

производствени звена.  

Трансформират се технологии. В това отношение пробив прави 3D бизнес модел. 

След медицината, където започнаха да се произвеждат спейсмейкъри в операционните зали, 

вече се превзема и строителството. През 2017 година в Холандия беше построен малък мост 

с тази технология, а през 2018 в КНР вече към 15 м дълъг и 3,5 м широк. 

Построени са и първите къщи. А за овладяване и заселване на определени планети, за сега, 

това е един обещаващ бизнес модел. 

Организационни трансформации на растежа 

Личностите, които имат дух на предприемчивост, най-много допринасят за създаването на 

нови организации – фирми, компании и т.н. Този дух, респ., виждания се трансформират в 

цели. Като сериозен аргумент външната среда може да повлияе за създаването, чрез 

налагане на структури, процеси и норми върху новосъздадените организации. Наложените 

характеристики могат да съществуват дълго след като условията, които са ги предизвикали, 

са се променили156. 

И така, конфигурацията на организационните променливи в началото, често са продукт на 

обединеното действие на човешките променливи и такива на околната среда.  

Младите организации, също така, са способни да се учат, когато определени действия се 

окажат успешни, те кристализират в стандартизирани устройства. Когато това подреждане 

е ефикасно и външната среда е благоприятна, организациите бързо надрастват своите млади 

структури. Предприемачите се изправят пред нови задачи и желани, и нежелани. 

В този смисъл, когато растящите потребности налагат и водят до пренареждане и създаване 

на нови структури и процеси, те вкарват организацията в етап на трансформация. Обаче 

трансформациите са от различен род. Някои предприятия предпочитат да останат малки, 

отколкото да се подложат на сериозни промени. Практиката показва, че голяма част от 

младите организации скоро западат и изчезват. 

Оцелелите са способни да понесат бъдещите трансформации. Някои от тези трансформации 

са гладки и обичайни, други са предшествани от кризи и се характеризират с големи 

сътресения. Някои се извършват от сегашните ръководители, други – от последващите, 

защото предишните са причинили кризи и тяхната смяна символизира промяната. 

И така, трансформациите представляват обединеното влияние на човешки, организационни 

и външни сили. Но резултатите, в някои трансформации се коренят повече в минали 

решения и исторически предпоставки, отколкото в сегашни събития или пазарна динамика.  

Интеграционен ефект на трансформиращите се бизнес модели 

                                                           
156 За подробности вж.: Дамянов, Ат., Г. Захариева, Здр. Любенов. Управление на човешките 

ресурси/национални и интернационални измерения/. Изд. „Фабер“. 2015, с. 41-43. 
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Вече подчертахме, че мултивекторната трансформация на бизнес моделите притежава 

качеството „Хибридност“. От изложеното до тук, улавяме нова характеристика на 

трансформацията, а именно – Поливалентност, водещ до интеграционен ефект. 

На практика, това означава да е налице водещо вектор, който влиза в съединение с други, 

т.е., да бъде системообразуващ. При различните видове бизнес модели водещ може да бъде 

един или друг вектор. По този начин се стига до специфичност на различните конструкции, 

до тяхното многообразие. Вербално-графичната интерпретация на това може да има следния 

вид: 

 

 І. Цифров БМ ====== Предприемачески БМ. 

     ====== Иновационен БМ. 

     ====== Партньорски БМ. 

     ====== 3D БМ. 

 

 ІІ. Предприемачески БМ ====== Цифров БМ. 

              ====== Иновационен БМ. 

              ====== Партньорски БМ. 

              ====== 3D БМ. 

 

 ІІІ. Иновационен БМ      ====== Цифров БМ. 

             ====== Предприемачески БМ. 

             ====== Партньорски БМ. 

             ====== 3D БМ. 

 

 ІV. Партньорски БМ       ====== Цифров БМ. 

             ====== Предприемачески БМ. 

             ====== Иновационен БМ. 

             ====== 3D БМ. 

 

 V. 3D бизнес модел     ===== Цифров БМ. 

                 ======Предприемачески БМ. 

                 ======Иновационен БМ. 

                ====== Партньорски БМ. 

Всичко това, сигурно е свързано с човешкия фактор/мениджърската институция на 

организациите/, с природата на фирмената дейност.  
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 И една по-нюансирана трансформация. Различни компании от Обединеното кралсво, 

респ., Великобритания и още по-конкретно от Англия се подготвят за времето след Brexit. 

Тези компании, въоръжени с предприемачески инструментариум и притежаващи 

предприемачески дух, възприемат следните стъпки: 

 С т ъ п к а №1: Дерекрутиране на собствения си персонал. 

 С т ъ п к а №2: Преместване на дейности в чужбина или както са възприели 

англичаните – overseas.  

 С т ъ п к а №3: Преосмисляне на продуктовия си портфейл. 

 По своята природа това може да се оприличи на географска трансформация. 

Обобщения и продължаващи разсъждения 

Първо, налице е преминаване/трансформация/ от традиционни бизнес модели към 

или предприемачески, или дигитален, или партньорски и т.н. бизнес модели. По своята 

същност това е едно векторна трансформация. Реализира се физическия процес – осмоза. 

Новият вектор, който и да е той, превзема базовия бизнес модел и го обезличава. От 

проведени разговори с 20 български бизнесмени се установява този вид трансформация е 

предпочитана 40% от тях. 

 Второ, движение от едно векторен към дву векторен бизнес модел. Например, от 

предприемачески към съчетаване с дигитален. В този смисъл, австралийската 

изследователка Ria Aerts  обосновава тезата за бизнес моделиране на дигитално 

предприемачество и решения за цифрово сътрудничество.157 

 Възможни са още различни и реални комбинации: иновативно предприемачество; 

партньорско предприемачество и т.н. Установено е, че доброто предприемачество има за 

резултат нови партньорства, т.е., двата вектора взаимно се преплитат. При двустранната 

трансформация е налице взаимно проникване, с качества на хибридност. Това се отдава на 

50% от бизнесмените. 

 Трето, от едно векторни и двувекторни се отива към мултивекторни бизнес модели. 

При последните, може да се твърди, че те притежават поливалентен характер, преливащ в 

интеграционен феномен. Само малка част от бизнесмените и то от средни предприятия – 10 

%, в голяма степен, се движат към мултивекторно преобразуване 

 Четвърто, изводи от едно интервю. На 18.08.2018 г. Сънил  Гупта публикува книгата 

„Drving Digital Strategy”158, в която изследва как традиционните бизнеси могат да направят 

скок  в дигиталната епоха. По този повод Sean Silverthorne прави интервю с автора на 

книгата. Според нас, по-важни изводи и акценти от това интервю, което има заглавие 

“Developing a Strategy for the Digital World”159са следните160 : 

 І. Сигурно е, че дигиталната трансформация  е заплаха за старата гвардия от 

професии. Посланието на С. Гупта, обаче, според С. Силвърторн е позитивно, защото 

                                                           
157 Aerts, Ria. Business Modelling of Digital Enterpreneurship and Digital Collaboration Solution.to Increase Global 

Growt in Business Owned by happy Women Entrepreneuners. 
158 Sunil Gupta (Сънил Гупта) e професор МБА(MBA) в HBS(Harvard Business School – USA). 
159 Развиване на стратегия за дигиталния свят. 
160 https://hbswk.hbs.edu/ item/developing – a – strategy – for – the digital - world 

https://hbswk.hbs.edu/
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дигиталността представя безкрайно количество от възможности за компаниите от 

традиционните индустрии.  

 ІІ. С. Гупта разделя компаниите на две групи: 

 а/ такива, които са възприели на практика изцяло дигитална стратегия – full(end – to 

– end), т.е., прилагат холистичен подход; 

 б/ и такива, които са приели “Cherry – picked Technology” – избират отделни части за 

да решават един или друг проблем или да подобрят отчасти своята резултатност. Всъщност 

би трябвало да приложат цялостна стратегия, която да направлява всичко. 

 ІІІ. С. Гупта подчертава, че възприемането на дигитална стратегия изисква 

преосмислянето на всички аспекти на бизнеса: 

o Бизнес стратегията; 

o Операциите, които се извършват; 

o Функционирането; 

o Ангажирането на клиентите; 

o На организационната структура. 

Само по този начин компаниите ще трансформират своя бизнес При втората и третата 

част от бизнесмените  прибягват и до „Cherry – picked Strategy“. 

Пето, в последните 15 години се забелязва нарастващо внимание към бизнес моделите и по 

конкретно към иновационните бизнес модели. Маркират се броят на изследванията в 

направления :161 

 а/ бизнес модели – 7 391 бр.; 

 б/ иновационни бизнес модели – 349 бр.; 

 в/ отворена, открита  иновация/OI/ – 1 700/ бр.162; 

 г/ динамична способност – 1 562 бр.; 

Фос и Саеби систематизират изследванията за иновационните бизнес модели в четири 

насоки163: 

Изследователска насока №1: Концептуализиране на иновационните бизнес модели. 

Осветлява се самия феномен, предлагайки определения  и концепции за BMI. 

 Изследователска насока №2: BMI като процес на организационна промяна. 

 Изследователска насока №3: BMI като един резултат. 

 Изследователска насока №4: Последствия от прилагането на BMI. 

 Показателен е фактът, че за 15 години са открити само 15 заглавия за трансформация 

на бизнес модели! 

                                                           
161 Fos, N., T. Saebi. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How Far WeCome and Where Should 

We Go. Journal of Management. Vol. 43. No 1,January, 2017, p. 200 – 227. 
162 С понятието OI се обозначава парадигма за водене на бизнес, предполагаща  по-гъвкава политика по 

отношение на R & D. Въведено е от проф. Г. Чесборо – директор на център за отворена, открита иновация, 

част от Калифорнийския университет/САЩ/, в Бъркли. 
163 Fos, N., T. Saebi. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation, p. 207. 
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В заключение, ще си позволим да направим извода, че всичките бизнес трансформации се 

осъществяват в границите на полетата на взаимодействие. В този смисъл, ако отидем на най-

висше ниво можем да твърди, че върви трансформация на процесите на глобализация. Така 

„Глобализация 1.0.“ /известна като „Американизация“ /се преобразува от китайската 

външна политика в „Глобализация 2.0.“164. 
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https://hbswk.hbs.edu/
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КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА МАРКЕТИНГА НАВЛИЗАНЕТО НА РОБОТИКАТА 

(ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, МАШИННО ОБУЧЕНИЕ И НАПРЕДНАЛИ 

АЛГОРИТМИ) В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ И ПРОИЗВОДСТВОТО? 

Проф. д.и.н. Невяна Кръстева, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Основната идея е да провери и анализира как тази модерна технология в 

производството и услугите ще повлияе на нашия живот, от гледна точка на маркетинга - 

процесът, при който стоките или услугите преминават от концепция към действително 

предоставена на клиента. За да определим как изкуственият интелект променя пазара днес, 

трябва да изследваме различни маркетингови методи, стратегии и инструменти, които са 

достъпни за изкуствения интелект. Целта е да се направи кратък преглед на начина, по който 

навлизането на роботиката, включително изкуствения интелект, машинното обучение и 

усъвършенстваните алгоритми, както в сферата на услугите, така и в производството, ще 

повлияе на маркетинга и как то вече го прави. Това ще бъде направено чрез предоставяне на 

факти, определения, данни, лично мнение и заключения. 

Ключови думи:  маркетинг, изкуствен интелект 

 

HOW WILL THE ENTRY OF ROBOTICS (ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE 

LEARNING AND ADVANCED ALGORITHMS) IN SERVICE AND MANUFACTURING 

AFFECT MARKETING? 

Prof., D. Sc., Neviana Krasteva 

Abstract: The main point of this paper is to check and analyze how this advanced technology in 

the production and the services will influence our lives, from the point of view of the marketing-

the process where the goods or services move from being only concept to be actually provided to 

the customer. To determine how artificial intelligence is changing marketing today, we must 

explore various marketing methods, strategies and instruments available, which are enabled by 

artificial intelligence. The purpose is to give a brief look at how the entry of robotics, including 

artificial intelligence, machine learning, and advanced algorithms, in the sphere of both service and 

manufacturing will affect marketing and how it already does. This will be done by providing facts, 

definitions, data, personal opinion and conclusions. 

Keywords: marketing, AI 

 

The purpose of this work is to give a brief look at how the entry of robotics, including artificial 

intelligence, machine learning, and advanced algorithms, in the sphere of both service and 

manufacturing will affect marketing and how it already does. This will be done by providing facts, 

definitions, data, personal opinion and conclusions. 

 

AI in Marketing 

What is AI Marketing 
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Artificial Intelligence marketing is a method of leveraging customer data and AI concepts like 

machine learning to anticipate your customer’s next move and improve the customer journey. The 

evolution of big data and advanced analytic solutions have made it possible for marketers to build 

a clearer picture of their target audiences than ever before. 

Main benefits of AI Marketing 

AI has come a long way since its inception. The rise in AI-powered marketing is taking the load 

off many marketers, and delegating to machines, allowing marketers to refocus their efforts onto 

marketing that matters and giving them more time to face different challenges coming their way. 

Consumers are becoming more and more demanding when it comes to personal experience with a 

product. The main challenge that lies before marketers is to meet the customer’s expectations. The 

only way for them to deliver the right message at the right moment to the right person is through 

thorough customer segmentation. This is the moment where AI comes in handy, allowing 

marketers to separate customers into different personalities and understand is their main drive. 

With this information in mind, marketers can easily build up the right strategy to get the attention 

of the clients and create a long-lasting relationship with the brand. In the past, the availability of 

quality data was lacking and fueled mostly by demographics. Now, we are in an era of robust AI 

data analytics, that opens the doors for marketers to fully understand their audience on a deeper 

level. That does not mean AI is error-free, however the predictive analytics aim to make the most 

accurate predictions based on past and present actions of the clients. Summed up, AI Marketing 

can be defined in 5 simple categories: 

Intelligent Searches 

Thanks to social media and search engines people find what they are looking for faster than ever 

before. AI and big data solutions can analyze these search patterns and help marketers identify key 

areas where they should focus their efforts. 

Ads placement 

With a new abundance of data available, online ads can become smarter and more effective. AI 

solutions can dig deep into keyword searches, social profiles, and other online data for human-level 

outcomes. 

Content Delivery 

AI helps marketers get past the demographic criteria and go in for a more individual approach to 

the client. 

Chatbots 

Customer service has never been easier. Chatbots are extremely helpful when it comes to collecting 

data from a targeted segment. 

Continued Learning 

Machine learning and AI combined make it possible for marketers to be even more precise when 

it comes to personal approach to every client. 

 

Figure 1 Chart showing marketers’ approach to the AI 
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As seen from the chart, most of the marketers are already using and/or planning to use AI to help 

them reach out to even more people with personal approach. 

Since the importance of AI for business is already established, it would be appropriate to look at 

how exactly big companies incorporate AI in their work and what makes it such a successful 

marketing tactic. Below are several infographics for Facebook, Google, Apple and Spotify: 
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165Facebook is one of the biggest 

and most famous innovators in 

terms of using AI not only for 

advertising and marketing on the 

platform, but generally for the 

whole activity on the website. 

Facebook uses AI software to place 

ads based on the information the 

user has provided in the platform. 

Not only that, but it has also been proven that 

Facebook tracks the user activity on other 

websites and thus positions adds related to 

that, which understandably has been a point 

of debate of the business moral the brand has.  

Google is also one of the leaders when it 

comes to the use of AI in marketing. Among 

all the platforms which are owned by the 

brand Google AdWords and YouTube are the 

most significant ones.  

YouTube has a tactic of generating revenue 

through ads on videos. These ads are based 

on the users’ search history, preference, 

searched videos, etc.  

 

The website has increased the average watch time by 50% by tuning the video recommendations 

using AI. 

 

                                                           
165 Source of all Infographics: Big Data Made Simple – 28 brands that use AI to enhance marketing, 2017 
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When it comes to using AI in 

marketing, Apple is surely one of 

the famous names for it. So far, the 

tech company ranks almost on the 

same place as Google and 

Facebook.  

The company introduced the 

personal AI assistant Siri, which can 

answer almost all questions the user 

asks and from 2014 the software has 

been updated to a deep self-learning 

version.  

Apple is planning to introduce the 

first fully AI –equipped phone on 

the market in the following years.  

Last but not least, Spotify is a good 

example of a company that uses AI 

in order to personalize the music 

recommendations for the users. 

As it was already established, 

personalization is one of the main 

pillars of an effective marketing 

strategy. Spotify, by incorporating 

intelligent software, has managed 

to reach exactly this and maybe this 

is the reason it is currently the most 

popular music platform globally.  
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As people have begun developing robotic machines and subsequently with time teaching them how 

to understand human desires and needs, artificial intelligence is now more than ever providing 

marketing professionals with the ability to create more in-depth and more successful marketing 

campaigns and advertisement. And while all of this is undoubtedly true, AI in marketing has its 

pros and cons. 

To sum up, some of the main positive attributes of AI in marketing are namely its ability to develop 

personalized and relevant messages, it is also very cost-efficient for the business as it excludes the 

need for human resource, it boosts the user experience online and thus helps the brand to gain 

populaity.  

 However, there are some inevitable drawbacks to AI in marketing such as currently a 

significant amount of the people do not prefer chatbots or automated customer support service to 

speaking with an actual person online or on the phone166. That being said, the more primitive a chat 

bot is, the more likely the communication with the client will not be smooth and will not leave a 

positive impression about the company, resulting in the opposite of what is originally aimed at. 

Another potential issue with the use of AI software is that, as much as it sounds like humans will 

no longer be needed in the field, it is very much possible that the computers will not be able to do 

everything by themselves. The idea that AI will make humans lose their jobs is not true for the field 

of marketing and, in fact, technology will just ease the workflow of marketers. Someone needs to 

set proper algorithms, keep them up, and of course regulate them. 

In conclusion to all given points in this paper, it must be noted that the innovative blend of human 

mind power and machine processing in the field of digital marketing is not a threat at all, in fact it 

is an empowerment to strategic marketing. This revolutionary intersection of human potential and 

AI capacity can bring marketing a step further in creating customer-oriented, personalized and 

efficient campaigns for business in the digital world. The future of successful marketing and brand 

management lies in the ability of people to work alongside with artificial intelligence and by this 

being able to create and implement the perfect marketing mix of tactics, strategy and efficiency 

that companies want to achieve. 

 

Artificial intelligence and the consumer preferences 

The market develops with technology. And competition becomes even more fierce. In today’s 

digital market customers have very high expectations for a more personalized experience. 

Marketers that cannot meet those expectations, naturally lose their customers to others that have 

adapted better to the new customer demands.  

As already explained above, AI has specialized in collecting and summarizing data. Liam Hanham, 

director of data science at Elicit, explains in a Business News Daily article that ‘Customer data can 

be collected in three ways – by directly asking customers, by indirectly tracking customers, and by 

appending other sources of customer data to your own. A robust business strategy needs all 

three.’167  

                                                           
166 Source: Survey by PWC – Humans vs. Automated Interaction, 2017 
167 How Businesses Are Collecting Data (And What They're Doing With It), Business News Daily, 3.08.2018 

https://www.businessnewsdaily.com/10625-businesses-collecting-data.html - last visited on 10.01.2019, 16:57 

https://www.businessnewsdaily.com/10625-businesses-collecting-data.html
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The most obvious way to collect data is to analyze consumer activity on the company’s website or 

social media pages. Another example is location-based advertising, which utilizes an internet-

connected device's IP address (and the other devices it interacts with) to build a personalized data 

profile. Companies later use this information to target customers’ devices with hyper-personalized 

and highly relevant advertising. For this purpose they can also use their own customer service 

records to see how many customers have interacted with their sales and customer support 

departments in the past. This is one of the ways to get direct feedback about what worked well, 

what the customers think of the products, what they liked or disliked etc. However, in addition to 

collecting data, companies can also exchange it with third-party sources. Once captured, customer 

data is often traded on the data market.  

 

Figure 1: State of marketing 2018, Salesforce 

 

 

Salesforce’s annual report on the State of marketing shows that the use of second-party data — that 

which is shared between consenting parties like brands and publishers to extend audiences and 

refine targeting — has grown since 2017. This figure confirms that more marketing leaders 

recognize that personalization through data capture is the key to a successful marketing strategy. 

Businesses can use this very valuable knowledge about consumer preferences in a few ways. First 

of all, this helps them improve the customer experience and thus, the product itself, so that it suits 

customers’ needs and expectations more accurately.  

Contextualized data also helps companies understand how consumers react to their marketing 

campaigns – and thus, they can adjust them accordingly. Brett Downes, SEO manager at Traffic 

Jam Media, shares that ‘mapping users' journeys and personalizing their journey, not just through 

your website but further onto platforms like YouTube, LinkedIn, Facebook or on to any other 

website is now essential’. According to him segmenting data is crucial because it allows businesses 

to market only those people that are most likely to engage. This confirms Peter Drucker’s words 

that a business can be sure what the customers want only if they have tried to watch the consumer 

and to understand their behavior.  

Salesforce’s fifth annual report on the ‘State of marketing’ that was published in December 2018 

shows clearly that marketers recognize the benefits that personalization of their service brings. 

They report that it improves lead generation, lead generation, customer acquisition, and upselling 

— and they’re also seeing improvements across the rest of the customer journey. 92% share that 

personalization had a positive impact on brand building. 
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However, so much consumer data has been captured recently that the governments are starting to 

take action in order to prevent the misuse of personal data. This is the reason why the European 

Union implemented the General Data Protection Requirements (GDPR) – a document that lays out 

the rules for data capture, storage, usage and the penalties anyone who doesn’t comply with the 

rules will have to face.  

 

Figure 2: State of marketing 2018, Salesforce 

 

 

Artificial intelligence as part of the production process 

Artificial intelligence can completely revolutionize manufacturing and it has already started doing 

it. It spares valuable resources because it can achieve a task so fast that just a few years back nobody 

could have imagined it would be possible. A good example for this is the so called generative 

design. Product designers or engineer input design goals into a generative design software 

alongside parameters for materials and cost constraints. Using this information the software quickly 

explores all possible permutations within these criteria and generates design alternatives. Using its 

machine learning abilities, the software tests and learns from each iteration what works and what 

doesn’t. As Brian Mathews, vice president of platform engineering at Autodesk, puts it: ‘With 

generative design, you can effectively rent 50,000 computers [in the cloud] for an hour.[…] That 

means you can do things you never could have done before: You can do 50,000 days of engineering 
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in one day. Of course, this means that the company is being more productive this way, thus 

production cost drops.’168  

Another example of artificial intelligence as part of the manufacturing process are the digital twins. 

A digital twin is a virtual model of a process, service or good. This technology takes monitoring 

on a whole new level – it helps prevent problems before they even occur by using simulations. 

Simulations are also useful for developing new opportunities and future plans in a way that can 

ultimately transform a business.  

Predictive maintenance is another example of AI in manufacturing. In this case machines provide 

an up-to-the minute report on their condition which helps anticipate machine breakdowns and thus, 

improves asset productivity. It is extremely difficult to forecast a machine failure due to the many 

possible influencing factors. AI-based algorithms can now recognize errors and differentiate the 

important information from the noise to help predict breakdowns. According to a study169 the 

expected benefit of this method is up to 10% reduction in annual maintenance costs and up to 25% 

reduction of inspection costs.  

A technology that could achieve even more promising results are the collaborative and context-

aware robots. Fully context-aware robots can even recognize the properties of the materials and 

objects they interact with. They are autonomous systems that can safely interact with the 

surrounding world and with humans. Traditional robotic systems do not understand how to interact 

with a specific object or react to changes in the environment. Thereby, they can only work by 

following predefined steps. The new AI-enhanced robots are taught to recognize an empty shelf 

vie camera, which leads to a dramatic speed increase compared to conventional methods. A study 

shows that the expected benefit of this method is 20% increase in productivity.170 

The numbers are clear. The implementation of AI-based technology in manufacturing can lower 

production costs and increase productivity. Thus, it is safe to say that artificial intelligence is 

revolutionizing manufacturing in a way that could likely lead to lowering the product prices. 

 

Artificial intelligence and distribution 

In order to understand the role of artificial intelligence in distribution, we could look into the 

example of Amazon – one of the world’s biggest distributors. The successful company has 

implemented various types of artificial intelligence technologies in its services. For instance, 

Amazon’s well-known chatbot Alexa can recognize what the customer request and orders it 

automatically. The system recognizes voice directions, so the customer simply has to press the 

microphone icon and describe what they want to order. Another option is image recognition, a form 

of perceptual AI, that is currently available from Amazon. With the Amazon app the customer 

could simply point the camera at a common product and the system will attempt to recognize it and 

open a page on Amazon where they can buy it with one-click ordering. Even if the app fails to 

recognize the specific product, it will still direct the customer to the relevant section of the website. 

As Amazon continues developing the technology and collects more customer and product data, the 

                                                           
168 How AI builds a better manufacturing process, Forbes, 17th July 2018 - https://www.forbes.com/sites/insights-

intelai/2018/07/17/how-ai-builds-a-better-manufacturing-process/#3adcec0d1e84 – last visited 10.01.2019 18:23 
169 McKinsey, Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What’s in it for Germany and its Industrial Sector? 

(2017) 
170 McKinsey, Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What’s in it for Germany and its Industrial Sector? 

(2017) 

https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2018/07/17/how-ai-builds-a-better-manufacturing-process/#3adcec0d1e84
https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2018/07/17/how-ai-builds-a-better-manufacturing-process/#3adcec0d1e84
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system will get even better than humans in recognizing product images. Furthermore, it will 

remember every purchase made by customers and infer from this data what is the required product 

even if the image is incomplete. Amazon is using AI-based robots in its warehouses, too. Their job 

is to shuttle bins and pallets that are to be packaged together, labeled, shipped and delivered.  

Amazon has undoubtedly invested a lot in improving its services through AI and continues to do 

so. ‘Anticipatory shipping’ is one of their projects based on the same AI technology as the 

predictive maintenance in manufacturing. Items that a customer bought from Amazon could notify 

when they sense they may need fixing anytime soon, so they schedule when the technician should 

come and repair them.  

Amazon is not the only company that invests a lot in AI innovation but it sure is a good example 

on how AI affects and changes product distribution.  

Artificial intelligence and advertising  

Today the biggest challenge companies’ face is trying to keep their market share from their 

competitors. Brands must deal with the dwindling consumer attention and the different types of 

media platforms that are constantly changing. One hundred years ago there were only three media 

options available – radio, TV and newspapers. But life is different now with the variety of media 

outlets. Each media platform type has a specific audience and function. Companies have to create 

and promote unique content tailored for each platform.  

 

Figure 3: The CMO Guide to AI, Cortex 

 

 



266 

Artificial intelligence is a very useful tool for marketers in such situations due to is ability to 

analyze and summarize huge amounts of data. Once you collect the data about the consumers’ 

behavior, AI uses the created psychographics to develop personalized marketing messages. Instead 

of a message aimed at a mass market, AI is targeting a single individual. Depending on the data 

companies have about a certain consumer’s behavior, they can target the devices this person uses 

with personalized ads. Marketers can use this information to offer opportunity the consumer does 

not necessarily realize they want. For example, based on the data the AI has, it can offer the 

consumer dinner reservations at their favorite restaurant or give them information about sales at a 

shop they purchased from before. Based on the responses to those messages, AI can create even 

more personalized ads in the future.  

 

Figure 5 :eMarketer, May 2018 

 

In a May 2018 survey of 400 digital advertising professionals worldwide conducted by 

Econsultancy and MediaMath, just a fifth of the respondents said that they don’t plan to use AI for 

audience targeting or audience segmentation. Almost 50% of those polled said they already used 

AI for advertising purposes.  

In a January 2018 survey of 450 advertisers, publishers and tech developers in North America by 

Winterberry Group and the Data & Marketing Association (DMA), 62.0% of the respondents said 
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that one of their top campaign management priorities was to improve audience segmentation to 

support better ad targeting.  

Figure 6 : eMarketer, 2017 

 

 

In fact, an article171 published on 10th January 2019 shows that this tendency continues in 2019 as 

predicted two years ago. It is expected that the programmatic ad spending in Europe will continue 

growing rapidly through 2019 and 2020, which proves the importance of the innovative 

technologies for marketing.  

Conclusion 

                                                           
171 In Europe, programmatic ad spending is growing by double digits, eMarketer, 10 th January 2019, 

https://www.emarketer.com/content/in-europe-programmatic-ad-spending-is-growing-by-double-digits - last visited 

11.01.2019 6:10 

https://www.emarketer.com/content/in-europe-programmatic-ad-spending-is-growing-by-double-digits%20-%20last%20visited%2011.01.2019
https://www.emarketer.com/content/in-europe-programmatic-ad-spending-is-growing-by-double-digits%20-%20last%20visited%2011.01.2019
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To answer the question, we asked in the beginning of the paper: Yes, artificial intelligence has 

changed marketing and advertising – it has become more personalized, more persistent and 

definitely smarter.   
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ПРОМЕНИ В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО – ВЪЗГЛЕДИ НА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НЕОИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ТЕЧЕНИЕ В 

ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ 

Проф. д-р Цветан Илиев, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Изясняването на същността и механизмите на протичане на съвременните 

икономически процеси е невъзможно без познаване на фундаменталните принципи на 

икономическата наука. В дългия път на оформяне на икономическата наука в светлината, в 

която я виждаме днес, много мислители от различни епохи са оставили своя принос. Всеки 

с разбиранията си е поставил камък в общия градеж. Цел на настоящата разработка е да 

представи възгледите на водещи личности на неоинституционалното течение в 

икономическата мисъл за стопанския живот на обществото, с неговите двигатели на 

развитие и насоки на трансформация.  

Ключови думи: неоинституционализъм, икономическо развитие, трансформация на 

стопанските процеси. 

 

CHANGES IN THE ECONOMIC LIFE OF SOCIETY –  

REPRESENTATIVES OF THE NEO-INSTITUTIONAL CURRENT OF THE 

ECONOMIC THOUGHT AND THEIR POINT OF VIEW 

Prof. PhD Tsvetan Iliev, International Business School – Botevgrad 

Abstract: If we are not acquainted with the fundamental principles of the economics it is 

impossible for us to clarify the essence and the mechanisms of the contemporary economic 

processes which go on nowadays. Within the long way of the formation of economics, in the light 

of which we can see this science today, a lot of thinkers from different ages gave their contribution 

to the development of economics. As they saw things at that time each of them put a stone in the 

whole building. The purpose of the present elaboration is to express the concepts of some leading 

personalities who support the neo-institutional current of the economic thought that has its 

influence on the economic life of society with its motive power that results in development and 

give us the directions for transformation. 

Keywords: neo-institutionalism, economic development, transformation of the economic 

processes. 

 

Непосредствено след Втората световна война и особено през 60 – 70 – те години на ХХ век 

възникват множество идейни концепции в полето на институционализма. Тяхна обща черта 

е стремежа към обяснение на трансформационните процеси в капиталистическата 

икономика. Тези идейни течения могат да бъдат обособени в две основни групи: 

институционално – социални и институционално – технократически теории. 

Вътрешното многообразие във всяко от направленията е значително и затова тук ще 

обърнем внимание на по-съществените от тях.  

В полето на институционално – социалните концепции съществен принос за развитието 

на икономическата наука имат следните концепции: 
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Теория за „саморазрушаването” на капитализма на Йозеф Шумпетер; 

Теория за народния капитализъм и за държавата на благоденствието. 

Институционално – технократическите теории с приоритетно място в икономическата 

наука са: 

Теории за индустриалното общество; 

Теории за „слединдустриалното общество. 

 

1. Теория за „саморазрушаването” на капитализма на Йозеф Шумпетер 

В края на ХІХ и началото на ХХ век настъпват множество промени в капиталистическата 

икономика, които намират отражение и в научните доктрини. Под сериозно съмнение са 

поставени съществуващите към този период представи за развитието на капиталистическото 

общество. Икономистите започват да търсят пътища за изграждане на нова цялостна 

система от възгледи за функционирането и перспективите на стопанския живот на 

обществото. Такъв е и Йозеф Шумпетер, известен със своята теоретична система, 

претендираща да обединява принципите на функциониране на икономиката на всички нива 

и етапи от нейното развитие, както и да прогнозира това развитие.  

Високият професионализъм и интелект, оригиналното мислене отреждат на Шумпетер 

място сред плеядата велики икономисти на ХХ век.  

Йозеф Алойс Шумпетер (1883 – 1950 г.) е австрийски икономист и политолог, 

представител на Австрийската икономическа школа. Роден е в гр. Трещ, Моравия, намирал 

се по онова време в пределите на Австро – Унгария, а днес в Чехия. Син е на дребен 

фабрикант и още на четири годишна възраст остава без баща. Няколко години след това 

майка ме се омъжва за принадлежащ към австрийската родова аристокрация генерал, който 

допринася съществено за образованието на младия Йозеф. Вторият му баща го изпраща 

първоначално в лицей, предназначен за децата на знатните граждани на Виена, а 

впоследствие – във Виенския университет, където Шумпетер учи право и политически 

науки. В университета е впечатлен от идеите на един от основателите на Австрийската 

историческа школа Ойген фон Бьом – Баверк. От 1919 до 1920 г. е министър на финансите 

на Австрия. По-късно е професор в Бонския университет (1925 – 1932 г.) и Харвардския 

университет в Кеймбридж (САЩ). 

Икономическите му идеи под влияние на Австрийската историческа школа намират 

отражение в публикуваната през 1912 г. разработка „Теория на икономическото развитие”. 

По-късно, през 1939 г., е публикувана книгата му „Цикли на деловата активност”, където 

Шумпетер вече показва самостоятелен икономически поглед върху процесите и явленията 

в стопанската система.  

Демонстрация на зрял научен подход към изследване на икономическия живот на 

обществото бележитият учен демонстрира в едно от най-известните си произведения 

„Капитализъм, социализъм и демокрация” (1942 г.). В него Шумпетер прави обобщения, 

отнасящи се до историческите корени на капитализма, неговото състояние и бъдещи 

перспективи за развитие. Обстойно се разглежда въпросите за ролята на монополите и за 

функциите на различните институции, в т. ч. и на държавата, за развитието на капитализма. 

В своите възгледи известният австриец изглежда раздвоен. От една страна говори с 
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носталгия по времето на свободната конкуренция, а от друга е твърд привърженик на 

монополите. Според него, монополите не задържат икономическото развитие, като прилагат 

различни защитни мерки от рода на патенти, лицензи и пр., които временно съхраняват 

тайните на производството. (Шумпетер, Й. А., 1995)  

В „Теория на икономическото развитие” Шумпетер отстоява виждането, че монополите 

избират най-изгодните комбинации от ресурси тогава, когато възпрепятстват 

разпространението на информацията за по-съвършените методи на производство сред 

масата конкуренти (Шумпетер, Й. А., 1982). Той смята, че монополизацията осигурява 

предимства, разширява сферите на влияние, позволява да се вземат решения от 

стратегически характер. Тези изводи се правят на основата на точни наблюдения и на вяра 

в човешкия прогрес. В този смисъл, Шумпетер се противопоставя на тези, които считат, че 

е достигнат предела на техническия прогрес и по-нататък ще се извършват само 

незначителни усъвършенствания.  

Заедно с разбирането за непрестанния възход в развитието на производството, Шумпетер 

споделя идеята, че е неизбежно слизането на капитализма от историческата сцена. Сама по 

себе си буржоазията е неспособна не само да ръководи, но и да защити собствените си 

интереси. В големите производствени предприятия се формират собствени 

капиталистически „институционални кадри”, които са чужди на интересите на едрите 

притежатели на акции. Това са получаващите заплати управляващи, които срещат 

враждебно отношение от същинските собственици. Последните, според него, са загубили 

„предприемаческия дух”, което е важен двигател на икономическото развитие на 

капитализма. (Шумпетер, Й. А., 1995)  

Шумпетер извежда на преден план три характерни белега капитализма: частно владение 

на физическите средства, частна печалба и частна отговорност за загубите и 

създаването на платежни средства (частни банки). Същевременно, разбирането му за 

социализма е: институционална система, при която централната власт контролира 

средствата за производство и самото производство. При изясняването на принципните 

различия на двата типа обществено – стопански системи, Шумпетер отчита предимствата 

на планирането при социализма, но не скрива недостатъците на командната икономика. 

(Шумпетер, Й. А., 1995)  

Неговото последно и останало незавършено творение е книгата „История на икономическия 

анализ” в два тома (Шумпетер, Й. А., 1998 и 2000). Тя е възприемана от изследователите 

като едно от най-важните му произведения с огромен принос за оформянето на 

икономическата теория. За да изясни обективните реалности, Шумпетер изхожда от 

неутрални позиции. Той извежда капитала от останалите фактори на производството и 

го приема като отправна точка при изграждането на своята теоретична конструкция. 

По-точно, капиталът е представен като съвкупност от парични средства за придобиване на 

производствени фактори. В този смисъл, той приписва на банките способността да създават 

капитал посредством предоставянето на кредити.  

Независимо от неговите недостатъци, в тази книга, капитализмът е описан като 

прогресивен, динамичен и способен към непрекъснат растеж обществен строй. За 

негова движеща сила е определено предприемачеството. В своите разбирания, 

Шумпетер прави разлика между капиталист и предприемач. На тази основа определя 

предприемаческата печалба като възнаграждение за прилагането на новаторски идеи 
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и методи. На предприемачеството и монополистичната конкуренция отрежда ролята на 

движещи сили на развитието на капиталистическото производство.  

За обосноваването на представените идеи Шумпетер прилага ясна логическа конструкция – 

растежът на капиталистическото производство води до ликвидиране на бедността. В 

този смисъл, той отстоява тезата, че капиталистическото развитие повишава жизнения 

стандарт и снижава неравенството в разпределението на доходите. Това е контрапункт на 

Марксовото разбиране за систематичното намаляване на средното равнище на работната 

заплата и потреблението в условията на капитализма. Тази гледна точка на Шумпетер по-

късно намира развитие в привържениците на „теорията за народния капитализъм”.  

При анализа на проблемите, свързани със заетостта и безработицата, бележитият австрийски 

икономист подчертава, че безработицата няма да изчезне напълно при капитализма. 

Проблемът е в намирането на пътища за подобряване условията на живот на безработните. 

За неговото решаване той препоръчва отделяне на част националния доход.  

В разсъжденията си относно бъдещето на капитализма, Шумпетер е категоричен, че той ще 

отмре не поради своето икономическо и социално несъвършенство, а точно обратното – в 

резултат на успехите на системата, които с времето ще подкопаят отвътре гарантиращите ги 

социалните институти. 

Шумпетер разглежда четири фактора, които ще доведат до разпадането на 

капиталистическата система. На първо място той поставя упадъкът на 

икономическите функции на предприемачите. Успоредно с фаворизирането на 

предприемачеството, Шумпетер споделя виждането, че социалната му функция ще загуби 

своето значение с течение на времето. Това се дължи на обстоятелството, че 

икономическият прогрес има тенденция да деперсонализира и автоматизира – 

управителните бордове заменят индивидуалната дейност на предприемача. Вторият 

фактор той вижда в разрушаването на социалните слоеве, които изпълняват 

специфични функции в защита на капиталистическата система. Буржоазията 

разрушава институционалния ред на феодалния строй, което като бумеранг връща 

деструктивния ефект върху нея. За военни и политически ръководители в буржоазната епоха 

се назначават представители на феодалната прослойка.  

На трето място, като фактор с разрушително действие е определено подкопаването на 

капиталистическата собственост. Едрите акционерни компании стесняват полето за 

действие на индивидуалните предприятия. В компаниите се обособяват три групи 

икономически агенти: наемни служители или мениджъри, крупни акционери и дребни 

акционери. Интересите на първата група не съвпадат с тези на втората и третата. Втората 

група е отделена както от функциите, така и от позициите на собствениците. Докато третата 

рядко се интересува от делата на компанията, тъй като получава незначителни доходи от 

акциите.  

Четвърти фактор е компрометирането на икономическите стимули на 

капиталистическото стопанство. Свързаната с възможността за извличане на по-големи 

печалби мотивация, съществено се променя. От една страна, защото изчезва „субстанцията” 

на собствеността – веществените обекти на собствеността се заменят с акции. От друга 

страна се наблюдава „дезинтеграция” на буржоазното семейство. Стремежът да се спестява, 

натрупва и инвестира заради семейството и грижите, свързани с него, постепенно изчезва.  



273 

Посоченото дава основание да се направи заключението, че Шумпетер едновременно 

величае и критикува капитализма. Той предвижда движението на капитализма по пътя на 

упадъка. Същевременно признавайки някои предимства на социализма, последователи на 

Шумпетер приемат, че именно той ще замени капитализма.  

В „История на икономическия анализ” австрийският икономист стои на позицията, че 

констатацията за гибелта на капитализма е като диагнозата на лекаря – когато въз основа на 

състоянието на пациента, лекарят счита, че пациентът ще умре, това не означава, че желае 

неговата смърт. В този смисъл, Шумпетер не желае „смъртта” на капитализма. Но чрез 

анализ на емпирични данни, достига до извода, че той ще се промени не по революционен 

път, а трансформирайки се в ново по-прогресивно общество.  

 

2. Теория за народния капитализъм и за държавата на благоденствието. 

Теорията за народния капитализъм се създава през 40 – те години на ХХ век в САЩ, но 

става актуална в икономическата мисъл на 50 – те години и се разпространява в страни като 

Германия, Австрия, Италия, Швеция и др. В оформянето и разработването й участват видни 

икономисти като Г. Мийнс, Ад. Берли, Дж. М. Кларк, Дж. К. Гълбрайт, М. Надлер, М. 

Салвадори, Л. Ерхард и т. н. 

Теорията за народния капитализъм има множество разновидности. Основната им идейна 

линия в тях е една и съща – трансформацията на капитализма. Тази трансформация се 

вижда в няколко направления. На първо място, в изменението на характера и 

разпределението на собствеността посредством „демократизация на капитала” или дифузия 

на собствеността. Второ, в „управленската революция”, извършена от мениджърите при 

ръководството на акционерните предприятия. Трето, в намаляване на разрива между 

различните обществени прослойки, известна като „революция на доходите”.  

В центъра на теорията за „дифузията на собствеността” стои разбирането за коренна 

промяна на характера на собствеността при капитализма. При възникването на капитализма 

в условията на съвършена конкуренция е характерна частната индивидуална собственост. 

Съвременният капитализъм е белязан от разнообразие във формите на собственост: 

индивидуална, кооперативна, държавна, акционерна. В развитите промишлени страни 

последната има най-сериозно разпространение. Увеличаването на броя на акционерните 

дружества и на притежателите на акции, според привържениците на теорията, води до 

изчезване на различията между работници и капиталисти. Този процес се дължи на 

действието на широк спектър от фактори: приватизация на държавни предприятия; 

застраховане на притежателите на парични средства срещу инфлацията; емитирането на 

акции с ниска номинална стойност; участие на работниците и служителите в 

разпределението на печалбите чрез предоставяне на акции в корпорациите; търсенето на 

пътища за преодоляване на отчуждението на собствеността и труда и повишаване на 

мотивацията за труд и пр.  

По думите на известния американски специалист и автор на книги по теория на 

управлението и бизнес мениджмънта Питър Дракър (1909 – 2005 г.) през ХХ век се 

извършва безпрецедентна демократизация на собствеността. При нея реалните 

собственици на предприятията стават представители на средната класа в обществото и 

самите работници. Нещо повече, демократизацията на собствеността, според него, се 

допълва от прилагането на демократични принципи на ръководени на акционерните 
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дружества – участие в акционерните общи събрания, право на глас при избора на органи на 

управление на дружествата, вземането на решения чрез болшинство и т .н. (Дракър, П., 2004)  

Тази теория в никакъв случай не може да се определи като безспорна. От една страна, тя не 

държи сметка за разпределението на акционерния капитал, за относителния дял на 

собствениците на акции сред различните слоеве от населението и пр.  

Втората важна съставна част на теорията за народния капитализъм е концепцията за 

революцията на доходите. Тя е развита в разработките на икономисти – изследователи 

като: С. Кузнец, К. Боулдинг, Е. Хансен, Дж. К. Гълбрайт и др. Нейното създаване е 

продиктувано от рязкото спадане дела на високите и нарастване този на ниските доходи в 

националния доход в промишлено развитите страни. Тази теза е обоснована и доказана 

разработките на нобеловия лауреат по икономика Саймън Смит Кузнец (1901 – 1985 г.) – 

американски икономист, статистик и демограф от руско – еврейски произход.  

Разновидност на теорията за народния капитализъм е теорията за американската 

икономическа република, разработена от Адолф Берли в книга със същото наименование. 

Тя е изградена около проблемите на собствеността, икономическата власт и съотношението 

между икономика и етика. Според Берли, собствеността се трансформира в две посоки, като 

се разпределя сред все по-широки слоеве от населението и по този начин се лишава от 

предишната си активна роля. В резултат се развива нова форма на собственост, въплътена в 

ценни книжа, и отличаваща се от предшестващите я форми в няколко посоки. Първо, по 

това, че е ликвидна – акциите и облигациите винаги могат да се продадат. На второ място, 

тя е пасивна форма на собствеността, защото притежателите на акции не водят активна 

стопанска дейност. Пасивният характер на собствеността не може да се обясни нито с 

възнаграждението за способности и спестовност, нито с индивидуални качества при 

приложението на капитала. Тя няма отношение към извършената работа или към поетия 

риск, но позволява на хората да осигурят за себе си и за членовете на семействата си 

ликвидни ресурси.  

За Берли концентрацията на собственост и власт има пагубни последици за обществото като 

цяло. Икономическата власт се отделя от собствеността с прехода от индивидуална към 

акционерна форма на собственост. Носители на икономическата власт в корпорациите са 

мениджърите. В тази връзка, Берли различава държавна и недържавна икономическа власт. 

Недържавната се упражнява от мениджърите и от финансовите институции, а държавната – 

от правителствата. За него държавната намеса в икономиката е необходима. Тя трябва да 

отстрани крайностите в конкуренцията и в поведението на монополите, да противодейства 

на цикличните колебания и кризите, да предотвратява прекомерната концентрация на 

богатство и да разпределя националния доход в интерес на широки слоеве от населението. 

Разбиранията му за мястото на етичните фактори в процеса на трансформацията на 

собствеността се основават на следното: „никоя икономическа система не е успешна, ако не 

включва мотиви, надрастващи рамките на индивидуалните печалби и изгоди.” (Берли, А. А., 

Г. Мийнс, 2012) Освен икономически мотиви съществуват и морални и социални 

императиви, наречени от него „трансцедентален коефициент”. На макро равнище този 

коефициент намира израз във филантропичната дейност, свързана с религиозни убеждения, 

издръжката на образователни центрове, музеи, болници и др. На микро ниво (фирмено) той 

се състои в преследването на само на комерсиални цели, но и в наличието на „корпоративна 

съвест”.  
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В полето на социално – институционалното течение са разработени и други теории за 

трансформацията на капитализма. Сред тях обаче се откроява концепцията за „държавата 

на благоденствието”. Принос за нейното създаване имат не само институционални 

икономисти, но и социално – реформистки теоретици и представители на неокласическия 

синтез. Сред нейните автори и привърженици личат имената на К. Боулдинг, Дж. К. 

Гълбрайт, Дж. М. Кларк, Е. Хансен, Н. Калдор, Г. Мюрдал, П. Самуелсън и др.  

В научните среди се води спор относно дефиницията на понятието „държава на 

благоденствието”. Според американския икономист Дж. К. Гълбрайт пример за 

благоденстваща държава е Германия по времето на Ото фон Бисмарк с приетите през 1884 

и 1887 г. закони за елементарните осигуровки на работниците при болест, злополука, 

старост и инвалидност. Видно е, че Гълбрайт свързва благоденстващата държава със 

социалните услуги, оказвани от нейните институции на гражданите. Според него, за такава 

държава може да се приеме тази, която признава на гражданите си правото да получават 

различни социални услуги, каквито не би могъл да предостави частният сектор. Към тях той 

причислява образованието, здравеопазването и социалното осигуряване. (Гълбрайт, Дж. К., 

1996)  

Друг известен американски икономист П. Самуелсън свързва държавата на 

благоденствието с извършваните от правителството разходи за благоденствие, които 

трансферират покупателна сила към нуждаещите се или достойните, независимо дали от тях 

се предоставят някакви насрещни услуги. Плащания се правят в полза на ветерани от войни, 

престарели, осакатели, излезли в пенсия работници и техните семейства, безработни и пр. 

Тези трансфери стимулират производството, защото тези средства се изразходват от 

получателите им за задоволяване на потребителските им нужди и така стимулират 

производството в частния сектор. (Parker, R. E., 2002)  

Британският икономист С. Стърли споделя виждането си за наличието на три подхода към 

социалните услуги на държавата. Първият, нарича социалистически, предполага 

използването на тези услуги за смекчаване на икономическото неравенство. Отхвърля го 

като неприемлив, тъй като изисква все по-голям обем държавни разходи и повишаване на 

данъчното облагане. Вторият, определя като консервативен, се отнася до разпределение на 

социалните услуги според приноса на всеки евентуален техен ползвател. В действителност 

такъв подход е неосъществим, защото има групи ползватели без какъвто и да било принос. 

Третият подход предполага получаване на държавна помощ при необходимост. Той е 

определен от Стърли като най-приемлив. За неговото прилагане държавата трябва да 

преразпределя доход от богатите към бедните по различни канали – чрез прогресивни 

подоходни данъци; държавни социални разходи за пенсии и помощи; разходи за 

здравеопазване, образование, жилищно строителство и др. (Блауг, М., 1998)  

Теорията за държавата на благоденствието среща както поддръжници, така и бива доста 

критикувана. От етическа гледна точка критиките са за това, че държавата несправедливо 

покровителства едни социални групи за сметка на други. Освен това, преразпределението 

на националния доход се отразява негативно на икономическия растеж, защото отнема 

доходи от тези стопански субекти, които извършват капиталовложения в икономиката. 

Друга критика се отнася до това, че тя е път към увеличаване на бюрокрацията и не е 

спомогнала за премахване бедността в държавите, които са прилагали подобни мерки.  
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Дотук бяха представени по-важните идейни течения в институционално – социалните 

теории. Освен тях обаче, в полето на институционализма има и други съвременни 

концепции, които оформят облика на съвременната икономическа наука. Те се отнасят към 

групата на институционално – технократическите теории. 

 

3. Теории за индустриалното общество.  

За основоположник на идеите за трансформиране на капитализма към индустриално 

общество се счита френският мислител и утопичен социалист Клод Анри дьо Рувруа, граф 

дьо Сен – Симон (1760 – 1825 г.). Неговото разбиране за „индустриално общество” се 

свежда до социална система, в която промишлената класа ще играе главна роля както 

в икономиката, така и в политиката. (Блауг, М., 2008)  

Идеен „баща” на съвременната теория за индустриалното общество е американският 

специалист по теория на управлението и бизнес мениджмънта Питър Фърдинанд Дракър 

(1909 – 2005 г.). Неговата основна идея е за масовото производство. Според него една от 

най-важните последици от развитието на масовото производство е отделянето на 

работника от продукта на неговия труд и от средствата за производство. Ако в 

традиционното общество, работникът с основание може да каже „това е моят продукт”, в 

индустриалното обикновено се твърди „това е колективен продукт”. Така Дракър представя процеса на 

колективизиране на труда в индустриалните предприятия, където трудът на отделния работник е 

частица от общото производство. (Шваб, Кл., 2016)  

Задълбочавайки своята дефиниция, Дракър определя индустриалното общество, като 

основано на съвременното едро машинно производство със специализация и интеграция на 

многобройни работи в една производствена единица (Дракър, П., 2006). В същия контекст 

той употребява и понятието „свободно индустриално общество”. Това, според него, е 

американското общество, което отговаря на следните условия: 

o Машинизирано масово производство със специализация и интеграция на 

многочислени работи в рамките на крупните корпорации; 

o Преобладава частната собственост и делението на стопанството на страната на 

автономни предприятия, насочили усилията си към получаване на печалба – 

свободна предприемаческа икономика; 

o Управлението на икономиката е в ръцете на мениджърите; 

o Пазарът координира дейността на различните стопански единици и отрасли при 

производството и размяната.  

Дракър смята, че „индустриалното общество” има две разновидности. При капитализма то 

е „свободно индустриално общество”, а при социализма има робски белези. Отношението 

на държавата към предприятията предопределя в коя от двете разновидности ще се 

представи то в дадена страна.  

Друг известен американски икономист от ХХ век Уолт Уитмън Ростоу (1916 – 2003 г.) в 

своята книга „Стадиите на икономическия растеж. Некомунистически манифест” също 

развива идеята за трансформацията на капитализма. Той обособява пет стадия на 

икономическия растеж, които по своята същност представляват еволюция на стопанската 

система. Те са: традиционно общество, подготовка или предпоставка за подем, подем, 

движение към зрелост и ера на високо масово потребление. (Ростоу, У. У., 1993)  
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Традиционното общество се характеризира с примитивна ръчна техника, ниска 

производителност на труда и висок относителен дял на селскостопанското производство.  

При подготовката за подем се натрупват предпоставки за бъдещата промяна. 

Икономическата картина на този стадий има следния вид. На стопанската сцена излизат нов 

тип предприемачи, банки и институции за мобилизиране на капитала. Увеличават се 

инвестициите и се разрастват вътрешната и външната търговия. Създават се промишлени 

предприятия от нов тип, които използват съвременни методи за производство. На стадия 

„подем” доминираща роля имат силите на обществения прогрес.  

Четвъртият стадий Ростоу нарича „индустриално общество”, което се характеризира с 

ефективното приложение на нови технологии в производството.  

Пети стадий е „векът на масовото производство”, за който е характерно високо равнище на 

личното потребление и съществена промяна на неговата структура. Нараства относителният 

дял на предметите за дългосрочна употреба – автомобили, домакински електроуреди и др. 

В резултат се появява новата средна класа в обществото, която има активна роля в епохата 

на „зрялата икономика”.  

Цялостен и завършен вид идеята за „индустриалното общество” добива в разработките на 

френския философ, социолог и журналист Реймон Клод Фердинан Арон (1905 – 1983 г.) 

(Нуреев Р. М., 2008). В трудовете му „18 лекции за индустриалното общество” и „Три очерка 

за индустриалното общество” е направена не само обща характеристика на 

трансформацията на капитализма, но и сравнителен анализ на двата типа индустриално 

общество – капиталистическото и социалистическото. Неговите възгледи споделят в 

голямата си част идеите на Ростоу – и по-конкретно: 

o В условията на индустриално общество се променят мястото и ролята на човека в 

системата на производствените сили и отношения; 

o Работната сила вече не е главен продуктивен фактор, а заедно с останалите ресурси 

наравно участва в нарастването на производството; 

o Възникналите монополни корпорации са значително по-гъвкави и адаптивни към 

промените в научно – техническия прогрес (НТП); 

o Еволюционните преобразования под въздействието на НТП се трансформират в 

индустриално общество; 

o Индустриалното общество се приема като етап на промишленото развитие, 

предопределящ социално – икономическа структура, където е премахната водещата 

роля на собствеността, а властта е в ръцете на корпорациите, учените и 

управляващите. 

Арон не приема идентифицираните от Ростоу стадии на общественото развитие, а откроява 

пет типични черти на индустриалното общество: 

o Предприятието е напълно отделено от семейството; 

o Промишленото предприятие функционира при технологично разделение на труда, 

което е основна черта на индустриалното общество; 

o Промишленото предприятие предполага натрупване на капитал; 

o Всяко индустриално общество се нуждае от строг икономически разчет; 

o Независимо от вида на собствеността, във всяко индустриално общество се 

осъществява концентрация на работниците. 
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Принос за разработването на теорията за индустриалното общество има и френският 

социолог Жак Елюл. Той отрича принципните различия между капитализма и социализма 

и търси разлики единствено в използваната техника. За него техниката е над всичко. Тя не 

зависи от хората и обществото, а властва над тях. Благодарение на нея се преминава от 

индивидуалното предприемачество към „икономика на корпорацията”, от либерална 

икономика към командна, от пазарно към планово стопанство (Елюл, Ж., 2010). Тези изводи 

са свързани с предположението на Елюл, че техниката предполага централизация. 

Последната е напълно обвързана с планирането, а то на свой ред се нуждае от апарат за 

санкции.  

 

4. Теории за „слединдустриалното общество”. 

В епохата на индустриализма еволюционните процеси протичат на високи обороти. 

Внимание на това обстоятелство обръща американският икономист Джон Кенет Гълбрайт 

(1908 – 2006 г.). Неговите книги на икономически теми са бестселъри от средата на ХХ век 

до ден днешен. 

В определени аспекти неговите идеи доразвиват възгледите на Елюл. Обект на изследване 

в неговите разработки са промените в капиталистическото общество, които настъпват след 

Втората световна война. Сред тях той откроява като двигател на процесите на развитие все 

по-сложното и съвършена техника, която се прилага в материалното производство. В 

резултат от усъвършенстването на техниката отделни части от производството се 

съсредоточават в не много едри предприятия, появява се техноструктурата, корпоративното 

и държавното планиране.  

От такава позиция Гълбрайт разглежда съвременния капитализъм като „ново 

индустриално общество” с основен елемент „планиращата система”. Основен белег на 

този нов етап на общественото развитие е съвместното действие на крупните корпорации и 

активна икономическа политика на държавата.  

Гълбрайт дава следната дефиниция на понятието „крупна корпорация”: крупно 

предприятие, което се занимава с дейности, осигуряващи му силни, близки до 

господстващите позиции в стопанската област.( Гълбрайт, Дж. К., 1999) В подкрепа на 

това свое твърдение дава статистическа информация, която показва, че едрите компании 

господстват не само в сферата на производството, но и монополизират пазарите. 

Корпорациите определят не само какво и колко да се произвежда, но и по какви цени ще 

бъде предлагано на пазарите. Затова приема всевластието на крупните корпорации като 

първа черта на „новото индустриално общество”.  

Втори важен белег на това общество е засилената икономическа активност на 

държавата. В подкрепа на това свое виждане Гълбрайт привежда статистически данни, 

според които в периода от 30 –те до 60 – те години на ХХ век делът на правителството на 

САЩ в общата икономическата активност е нараснала от 8 на 25 %. Този процес според 

него не затихва, а се усилва с развитието на държавното регулиране на икономиката.  

Трета присъща черта на новото общество за Гълбрайт е неговият планов характер. Като 

управленски процес, планирането вече изразява непосредствените потребности на 

съвременните технологии и едромащабното производство. Следователно, планирането се 

извежда като потребност на съвременните производствени сили на обществото.  
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На основата на своята представа за „новото индустриално общество” Гълбрайт се стреми да 

изложи възгледа си прехода от капиталистическо към некапиталистическо индустриално 

общество, базиращо се на сериозни изменения в прилаганите техника и технологии. За него 

техниката е преди всичко наука. Затова не я разглежда просто като понятие, а я свързва с 

качествената работна сила, с инженерите, с новите машини. Нещо повече, към нея той 

отнася и разделението на труда.  

С оглед на посоченото, може да се направи заключението, че в „новото индустриално 

общество” центърът на властта се измества също от капитала към организираното 

знание. Това преместване на властта, според Гълбрайт, е доказателство за 

некапиталистическата природа на корпорациите в „новото индустриално общество”. На 

практика акционерите, като собственици на капитала, губят своята власт. Последната 

преминава в ръцете на действащата администрация, в управленския апарат. В тази връзка, 

бележитият американски изследовател, споделя мнението, че това е свят, в който ролята 

на банкера отслабва, а максимизацията на печалбата престава да бъде цел на 

техноструктурата.  

Работническата класа, заета вече с повече умствен труд, постепенно се смесва със средните 

слоеве на обществото и в резултат слиза от сцената. Опонирайки на Маркс, Гълбрайт казва, 

че в новото общество настъпва депролетаризация на работническата класа. Изчезва 

антагонизмът между работници и буржоазия, защото и едните, и другите в съществена част 

се поглъщат от средната класа.  

Успоредно с представените до тук характерни черти и процеси на „новото индустриално 

общество”, Гълбрайт продължава да отстоява и тезата, че е налице тенденция към 

одържавяване на икономиката. Държавният сектор на стопанството расте за сметка на 

дейности, които не са рентабилни за частно предприемачество. По този начин той се опитва 

да докаже, че така държавата започва да играе основна стабилизираща роля в 

обществено – икономическия живот.  

В действителност процесите на трансформация в посока към „новото индустриално 

общество” не протичат гладко и без сътресения. Опит за доразвитие на идеите на Гълбрайт 

е направен в теориите за „постиндустриалното общество” на Д. Бел. и Ал. Тофлър.  

Преминаването от индустриално към постиндустриално общество се свързва с високо 

скоростното развитие на науката и техниката. Както твърди американският писател и 

футурист Алвин Тофлър (1928 – 2016 г.) това променя всички социални институции и 

политически отношения. Промените не са само козметични, а са революционни. (Тофлър, 

Ал., Х. Тофлър., 2006) На практика това промяна, породена от кризата на индустриалното 

общество, независимо от неговата политическа форма. Тя се дължи на несъвместимостта на 

старата и новата технологии, както и на преместването на производства от развитите към 

развиващите се страни. (Тофлър, А., 1991)  

Тофлър смята, че решаващи обстоятелства за прехода от индустриално към 

постиндустриално общество са усилването на темповете на обновление на явленията 

от всекидневието на хората, нарастването дела на вещите за еднократна употреба, 

съкращаване времевите хоризонти на контактите между хората и пр. Вещите, идеите, 

организациите, се изхабяват прекалено бързо, поради което засилените темпове на 

обновление предизвикват промени в отношенията на собственост. Икономическите фактори 

губят своето значение, след като самото понятие „собственост” става безсмислено, твърди 
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Тофлър. Според него, не максимизирането на печалбата, а психологическото 

удовлетворение става цел на обществото. 

Идеите на Тофлър се споделят и от американския социолог и есеист, преподавател в 

университета Харвард и в Колумбийския университет, Даниел Бел (1919 – 2011 г.). Според 

него, капиталистическите порядки ще се разрушават автоматично и ще се установи нов 

некапиталистически ред в обществото. Това ще стане благодарение на технологичната 

революция. Той вижда бъдещото общество като безкласово, при което неговата 

диференциация ще включва различни професионални групи. Това е „общество на 

знанието”, на елит от учени, инженери, професионални администратори и хора със 

свободни професии. Различията между хората ще се измерват от степента на притежаваното 

знание. В това общество трудовият пазар ще се запази, но ще се променят изискванията към 

търсената и предлаганата на него стока – работната сила.  

От представените виждания за промените в обществото и трансформационните процеси 

става ясно, че те няма да са резултат просто от избухването на техническа революция, а ще 

имат за последица възникването на нова цивилизация. Двигател на развитието ще бъде 

многообразието. Кои от тези възгледи историята ще потвърди и кои не, остава идните 

поколения да отчетат.  
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ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНСКИ 

НАЦИОНАЛНИ КУРОРТИ 

Проф. д.г.н. Мария Воденска, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: През последните години все повече нараства необходимостта от устойчиво 

развитие на туризма в туристическите дестинации. Изучеността на този въпрос в България 

е сравнително слаба, но първи стъпки в това отношение могат да бъдат направени чрез 

изучаването на влиянията, които туризмът осъществява върху различни туристически 

дестинации.Особено подходящо е това проучване да се прави в обявените национални 

курорти, тъй като там въздействията на туризма се проявяват в чист вид, без да се преплитат 

с влиянията на други човешки дейности. Особено уязвими по отношение на развитието на 

туризма са планинските територии. Докладът има за цел да анализира влиянията на туризма 

в двата планински национални курорта – Боровец и Пампорово. Изследването е направено 

на базата на отношението на местното население към различните влияния на туризма в 

курортите. Получените резултати позволяват формулирането на изводи и препоръки по 

отношение измерванията и анализа на влиянията на туризма в планинските дестинации на 

България. Ключови думи: туристическа дестинация, национален курорт, влияния на 

туризма, устойчиво развитие, индикатори Докладът е разработен по проект „Разработване и 

апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитиена туризма в България 

(на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с 

договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г. 

Ключови думи: туристическа дестинация, национален курорт, влияния на туризма, 

устойчиво развитие, индикатори    

 

Увод 

През последните години изключително много нарасна значението на проблематиката на 

влиянията на туризма, най-вече в контекста на туристическата политика и планиране, както 

и на придобилата широко разпространение концепция за устойчиво развитие на туризма. 

Подчертава се, че икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието 

трябва да бъдат равнопоставени, а задоволяването на нуждите да е съобразено с 

ограничеността на ресурсите, както и с равноправието между сегашното и бъдещите 

поколения. 

Все повече се налага схващането, че туризмът е тясно свързан с обществената и природната 

среда. Той не само е продукт на тази среда и зависи от промените в нея, но в процеса на 

своето развитие оказва обратно влияние върху нейните компоненти, изразяващи се като 

различни по своята същност и особености влияния. Това налага неговото изучаване също 

така да не бъде откъснато само за себе си, но да включва и основните елементи на средата, 

в която се развива. В много случаи формирането на неоправдани илюзии за туризма като 

фактор за национално и регионално развитие е свързано с недостатъчното осъзнаване на 

неговото многостранно влияние върху средата. 

Изучаването на отношението на обществото към туризма има за цел да намали честотата на 

неочакваните промени, да ограничи нежеланите последствия на планираните действия, и да 
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даде възможност за прилагането на компенсационни мерки по отношение на неизбежните 

негативни промени.   

Влиянията на туризма са многобройни, разнообразни, комплексни и разнопосочни. Те са 

следствие от сложността на самото явление туризъм и многото свързани елементи на 

околната среда.  

Изучаването и прогнозирането на влиянията на туризма са от изключително значение за 

туристическата политика, регионалното развитие и регионалната икономика. От особена 

важност е тяхното разглеждане на различни пространствени и йерархични нива, тъй като 

едно и също влияние може да се проявява по различен начин на международно, национално, 

регионално или локално ниво, така и в рамките на една и съща територия или на една и съща 

социална общност.  

Провеждането на изследвания върху влиянията, които туризмът оказва върху  околната 

среда, е свързано с редица трудности, които могат да бъдат преодолени   постепенно. Най-

съществените от тях са информационните. Независимо от тези обективни затруднения, е 

необходимо разработването на методика за техните мониторинг, прогнозиране и 

управление. 

Един от пътищата за по-пълно обхващане на многообразните влияния на туризма, тяхното 

определяне, управление и прогнозиране е чрез прилагането на  съвременни методи, 

позволяващи обработването и анализа на големи масиви от пространствени данни. Подобен 

подход е оценката на влиянията на туризма чрез изучаване отношението на местното 

население към тях. Този подход осигурява комплексност при изследване на влиянията, 

основава се на първична информация и позволява от една страна, формирането на обща 

картина за проявленията на влиянията на туризма в различни туристически дестинации, а 

от друга – идентифицирането на области или влияния, които изискват по-задълбочено и 

детайлно проучване с помощта на специализирани методи. 

В България засега няма мащабни и сравнителни изследвания на влиянията на туризма в 

тяхната комплексност и многообразие. Обективна причина за това са доскорошното 

централизирано управление на туризма, което не поставяше на преден план регионалното 

му значение, а така също и липсата на достатъчно голям обем емпирична информация.   

Особено уязвими по отношение на развитието на туризма са планинските територии. 

Докладът има за цел да анализира влиянията на туризма в двата планински национални 

курорта – Боровец и Пампорово172. Изследването е направено на базата на отношението на 

местното население в съответните общини (Самоков и Смолян) към различните влияния на 

туризма. 

Получените резултати позволяват формулирането на изводи и препоръки по отношение 

измерванията и анализа на влиянията на туризма в планинските дестинации на България. 

 

Методика на изследването 

Методиката на проучването представлява конкретно приложение на разгледаната по-горе 

методология на този вид изследвания. Тя се базира на изложеното в увода схващане за 

                                                           
172 Курорти с национално значение, определени с Решение № 45 на МС от 25.І.2005 г. 
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възможността влиянията на туризма да бъдат оценявани от различни субекти. В случая 

субект на оценката е местното население. Тази оценка не може да замести останалите 

възможни видове оценки, извършени с помощта на специфични за отделните научни 

направления методи, но е също толкова ценна като тях и спомага за по-доброто разбиране, 

управление и прогнозиране на влиянията на туризма. 

Отношението на местното население към влиянията на туризма и неговата оценка за тяхното 

проявление в посочените два национални планински курорта е проучено  чрез писмена 

стандартна анонимна анкета, проведена сред местното население на двете общини Смолян 

и Самоков. Тя е разработена на базата на задълбочено проучване на публикуваните в 

чуждестранната научна литература въпросници, като е отчетена спецификата на 

българското население и след като бяха включени допълнителни въпроси, представляващи 

интерес за по-задълбочено изследване у нас. 

Една и съща анкетна карта е използвана както за заетите в туристическата индустрия, така 

и за останалото местно население. Допитването е проведено чрез използване на два вида 

извадка - едностепенна ареална и проста случайна (стохастична) извадка.  

За заетите в туризма или за жителите, които имат връзка с туризма, се предлага използването 

на едностепенна ареална извадка. При нея се съставя пълен списък на клъстърите (в случая 

туристическите предприятия, хотели и заведения за хранене) в селището, извършва се 

случаен (лотариен) подбор на няколко клъстъра и се анкетират всички местни жители, 

работещи в хотела (или друг вид туристическо заведение), но на доброволен принцип (Л. 

Анастасова, 1996). За останалата част от жителите, които не са свързани с туризма, е удачно 

прилагането на простата случайна извадка, която осигурява напълно представителна 

информация, защото отговаря на определени условия за представителност на данните. 

Тази извадка е подходяща най-вече за статични популации, каквито са жителите в 

определена туристическа дестинация, тъй като при нея е необходимо да се знае големината 

или общия брой на единиците от целевата съвкупност. 

Използвана е така наречената "улична" анкета. Тази анкета е наречена така условно, понеже 

анкетирането се провежда на обществени места: на улицата, в магазини, в ресторанти, в 

аптеките, в пощата, в автогарата, в парка, в различни културни и научни институции и други. 

Основната част на анкетата е фокусирана върху oценката на влиянията на туризма. 

Респондентите бяха помолени да отбележат степента на съгласието или на несъгласието си 

с изpазeните позитивни и негативни твърдения за значението на туризма и неговите влияния 

в пет основни области: общо отношение към туризма и туристическото развитие, 

управление на туризма; влияния върху местната икономика и трудовата зaетoст; върху 

социо-културната cpeдa; върху природната среда.  

Предложената анкетна карта съдържа 66 контролни въпроса, от които 63 закрити, 1 открит 

и 2 смесени. Всеки въпрос е с определена информационна стойност и позиционирането му 

във въпросника не е случайно. При формулирането на въпросите е търсена максимална 

яснота и конкретност. Избягнато е използването на специализирани научни термини, които 

биха затруднили анкетираните. Положено е старание въпросите да не бъдат сложни и 

абстрактни, да не създават недоверие към анкетата или опасения от политически, социален, 

религиозен или икономически характер. 
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Изследователските въпроси, на които следва да даде отговор предложената анкета, са 

определени в резултат на проведени на по-ранен етап "фокус-групи" в различни селища на 

България. Бяха идентифицирани следните изследователски (програмни) въпроси, които 

определиха и основните оценявани групи влияния: 

o Обща оценка на туризма – 9 контролни въпроса 

o Оценка на икономическите влияния на туризма – 9 контролни въпроса 

o Оценка на физическите  влияния на туризма – 9 контролни въпроса 

o Оценка на социалните влияния на туризма – 19 контролни въпроса 

o Оценка на управлението на туризма – 8 контролни въпроса 

За да бъде картината достатъчно пълна, в изследването са обхванати представители на 

всички възрастови групи над 16 години - хора с различен образователен ценз, сфера на 

дейност и отражение на туризма върху доходите им. Зaeтите в туристическия бизнес са 

средно 16.7% от анкетираните, но туризмът увеличава пряко или косвено доходите на 38% 

от респондентите. Анкетирани са и ключови фигури на туристическото развитие (кметове и 

служители на общинските администрации, представители на местните туристически 

сдружения, регионални туристически асоциации и други НПО, предприемачи в областта на 

туризма и местни хора с активно отношение към разглежданите проблеми).  

Във връзка с оценката на влиянията на туризма от местното население, както и с оглед по-

бързото ориентиране в степента и посоката на проявеност на отделните видове влияния е 

въведено зониране на оценките в три основни зони, отразени в текста: 

o "зелена" зона - влиянието е оценено положително и в близко бъдеще няма опасност 

от неговото изменение в негативна посока. При зелената зона степента на съгласие 

на анкетираните с позитивните твърдения е над 3.50, с негативните твърдения - под 

2.50; 

o "жълта" зона - влиянието не е еднозначно оценено. Необходимо е неговото по-

детайлно проучване и последващо регулиране с оглед насочването му към "зелената" 

зона. Степента на съгласие с негативните и позитивните твърдения е между 2.50 и 

3.50; 

o "червена" зона - влиянието е негативно оценено и са належащи спешни действия за 

неговото регулиране и ограничаване. Степента на съгласие с позитивните твърдения 

за червената зона е под 2.50, с негативните твърдения - над 3.50. 

При анализа на резултатите на отговорите на анкетирането е възприета прагова стойност на 

стандартното отклонение 0.5. При стойности по-малки от 0.5 е налице сравнително малко 

разсейване на отговорите на твърденията и те могат да бъдат приети безусловно, а при по-

големи от 0.5 може да се твърди за липса на консистентност в мненията на респондентите 

(Димитров, Янев, 1990). 

 

Кратка характеристика на туристическото развитие в двата курорта 

Двата планински национални курорта се намират съответно в Рила планина – Боровец (с 

площ 200 дка) и в Родопите – Пампорово (площ 104 ха). В таблица 1 са представени техните 

основни туристически показатели за 2017 г. 
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Таблица 1. Основни туристически показатели в Боровец и Пампорово (2017 г.) 

Курорти 

Места 

за 

настан

яване – 

брой 

Легла 

– 

брой 

Легладе

но-

нощия 

– хил 

Реализирани 

нощувки – брой 

Пренощували 

лица – брой 

Приходи от нощувки – 

левове 

Общо 
в т.ч. от 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденц

и 

Общо 
в т.ч. от 

чужденци 

Боровец 28 4 649 1 517 474 095 231 204 164 767 54 904 22 004 276 12 053 791 

Пампорово 52 5 331 1 323 375 911 85 208 130 395 21 550 15 353 786 4 660 262 

Източник: НСИ, 2019 г. 

 

Допълнителна информация за функционирането на двата курорта дават данните от таблица 

2. Прави впечатление, че средно в едно място за настаняване в Боровец има повече легла, 

но трябва да се има предвид, че и в двата курорта има както големи, така и по-малки места 

за настаняване. 

За съжаление заетостта на легловата база е твърде ниска (особено в Пампорово), което 

говори за твърде високата сезонност на туристическите посещения в тях. На едно легло се 

падат от 70 (Пампорово) до 102 (Боровец) нощувки, от което следва, че сезонът в тях е от 2-

2.5 до 3.5 месеца. Това означава, че влиянията на туризма и в двата курорта са силно 

концентрирани, както в пространствено, така и във времево отношение 

Процентът на чужденците е повече от два пъти по-висок в Боровец, отколкото в Пампорово. 

Общият среден престой на туристите е един и същ в двата курорта (2.9 дни), като и в двата 

курорта българските туристи отбелязват значително по-нисък среден престой. 

Процентите от приходите на чужденци и в двата курорта са по-високи от процента нощувки, 

реализирани от тях, така че може да се приеме, че чужденците изразходват доста повече 

средства по време на престоя си, отколкото българските туристи. 

Приходите на едно легло са повече от два пъти по-високи в Боровец (табл.2), което се дължи 

както на по-малкия брой легла, така и на по-високия относителен дял на чуждестранните 

туристи. 

По отношение на физическите влияния може да се каже, че физическият натиск в двата 

курорта не е голям, особено в Пампорово – 0.36 нощувки на кв.м, докато в Боровец той е 

над 6 пъти по-голям (2.3 нощувки на кв.м). Може да се очаква, че в Боровец ще има проявени 

повече негативни физически и природни влияния, отколкото в Пампорово. 

От друга страна, общите приходи на една нощувка и на един турист са както със 

сравнително малка разлика в двата курорта, така и с относително ниска абсолютна стойност. 
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Таблица 2. Изчислени (относителни) туристически показатели в Боровец и 

Пампорово ( за 2017 г.) 

Курорти 

Брой 

легла 

в 1 

място 

за 

наста

няван

е 

Заетост 

(% 

нощув

ки 

общо  

от 

легла- 

деноно

щията) 

% 

нощу

вки от 

чужд

енци 

Брой 

нощу

вки 

(общо

) на 1 

легло 

Сре

ден 

прес

той 

общ

о 

Сре

ден 

прес

той 

чуж

денц

и 

Сре

ден 

прес

той 

бълг

ари 

% 

прихо

ди от 

чужд

енци 

Прихо

ди (лв) 

(общо) 

на 1 

легло 

При

ходи 

(лв) 

(об

що) 

на 1 

нощ

увка 

Прих

оди 

(лв) 

(общо

) на 1 

турис

т 

Боровец 166 31,2 48,8 102 2,9 4,2 2,2 54,8 4 733,1 46,4 133,5 

Пампорово 102,5 28,4 22,7 70,5 2,9 3,95 2,7 30,35 2 880,1 40,8 117,7 

Източник: Изчисления на автора по табл. 1 

 

Резултати от изследването 

 Профил на анкетираните 

За нуждите на настоящето изследване бяха разпространени общо 550 анкети (200 в обшина 

Самоков и 350 в община Смолян). Част от тях бяха попълнени чрез метода на личното 

интервю, друга част бяха оставяни за попълване и последващо събиране. Получена бе 95.4 

процентна възвращаемост - върнати бяха 522 анкетни листа.  

o Възрастовата структура на анкетираните показва, че и в двете общини преобладава 

населението до 50 г. (Самоков – 83,6%, Смолян – 97,6%). Този факт е благоприятен, 

защото са обхванати хора в активна икономически и трудоспособна възраст, както и 

сравнително висок процент млади хора до 24 г. (Самоков – 33,6%, Смолян – 48,0%), 

от които до голяма степен зависи и ще зависи бъдещето на туристическото развитие 

в съответната община. 

o Половата структура на анкетираните е в полза на жените – около 60% в двете 

общини. Това се дължи преди всичко на обстоятелството, че жените много повече от 

мъжете са склонни да участват в такива допитвания, с удоволствие попълваха 

анкетата и се радваха, че имат възможност да изразят мнението си.  

o Продължителността на живеене в общината се различава в двете общини, но като 

цяло преобладават лицата, живеещи в общината повече от 20 години, т.е. 

постоянните жители – Самоков (79,8%), Смолян (39,3%) . Този факт е благоприятен, 

защото са обхванати хора, които имат поглед върху туристическото развитие в 

общината и в съответния курорт през по-дълъг период от време и са свидетели на 

промените, настъпили вследствие развитието на туризма. Най-нисък е относителният 

дял на респондентите, заселили се преди по-малко от 1 година в общината. 

o Образователната структура на анкетираните се различава в двете общини – в 

Смолян преобладават лицата с висше образование – 42,6%, а в Самоков – тези със 

средно образование (35,1%). Ако обединим респондентите със средно и средно 

специално образование, тогава техният относителен дял ще бъде най-голям – 60,8% 
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в Самоков и 51.9% в Смолян. Този факт е благоприятен, защото са обхванати хора, 

които имат поглед върху туристическото развитие в курортите и сравнително 

високото им образование позволява да направят ясна преценка и да изразят 

наблюдаваните от тях промени, настъпили вследствие развитието на туризма в нея. 

Най-нисък е процентът на респондентите с начално образование (Самоков – 0%, 

Смолян – 0,3%). 

o Професионалната структура на анкетираните се различава в двете общини, като 

в Самоков преобладават работещите – 53,8%, а в Смолян – учащите (44,6%) . Този 

факт е благоприятен, защото са обхванати хора, които имат поглед върху 

икономическия живот в общината и туристическото развитие в курорта, свидетели 

са на и са активни участници в промените, настъпили вследствие развитието на 

туризма. Най-нисък е относителният дял на респондентите – пенсионери (средно 

около 5%). 

o Степента на ангажираност на анкетираните в туризма се различава в двете 

общини, но като цяло преобладават незаетите в туризма – Самоков 69,4%, Смолян 

79,6%. В същото време делът на заетите на основна работа в туризма и в двете 

общини е около 10%, което е близко до средното за страната (около 8-9%). 

Благоприятен е фактът, че са обхванати значителен процент хора, участващи пряко 

в туристическия бизнес, имащи непосредствен поглед върху туристическото 

развитие в курортите. 

o Наличието на член от семейството, зает в туризма показва, че преобладава 

отсъствието на други хора, заети в туризма - средно 61% от анкетираните нямат член 

от семейството, зает в туризма.  

Анализът на профила на анкетираните показва, че са обхванати всички групи от населението 

по отношение на тяхната поло-възрастова, образователна, професионална структура, както 

и по продължителността на живеене в общината и степента на ангажираност в системата на 

туризма. Това обезпечава до голяма степен представителност на изследваната извадка и 

осигурява достоверността на направените по-нататък в изложението резултати и техния 

анализ. Обхващането на най-различни слоеве от населението е гаранция за високата степен 

на общовалидност на изводите, т.е. с висока степен на вероятност може да се твърди, че 

същите или подобни резултати ще се получат и в други планински туристически дестинации 

в страната. 

 

Анализ на резултатите от проучването 

 Обща оценка на туристическото развитие 

Общата оценка на местното население от двете общини на туристическото развитие е 

положителна – средната стойност на степента на съгласие с позитивните твърдения в тази 

група е 3.85 (зелена зона). В Самоков тя е незначително по-висока (3.90) от община Смолян 

(3.80). Това показва сравнително единодушие сред анкетираните, които са съгласни в по-

голяма степен с факта, че туризмът като цяло е едно положително явление и е добър за 

тяхната община, но са по-резервирани в отношението си към туристите като свои гости. 

Най-висока степен на съгласие с позитивните твърдения от тази група (средна стойност 

4.70) се наблюдава при въпроса "Какво е общото ви отношение към туризма". Всички 

средни стойности в двете общини са над 3.50, т.е. намират се в зелената зона, което означава, 
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че е налице устойчива тенденция за положително отношение на местното население към 

туристическото развитие в курортите. 

Степента на съгласие с негативните твърдения в общата оценка на туристическото развитие 

показва голямо различие между двете общини. При средна стойност 2.61 (жълта зона) тук 

се наблюдават много по-големи колебания в отговорите на респондентите - висока стойност 

3.38, регистрирана в Смолян, и ниска - 1.96, наблюдавана в Самоков. Най-висока степен на 

съгласие с негативните твърдения от тази група (средна стойност 3.41) се наблюдава при 

твърдението "Туристите трябва да плащат повече за туристически услуги и развлечения, 

отколкото местното население", В община Смолян средната стойност на негативните 

твърдения е в жълтата зона (2.50-3.50), което показва наличието на негативна тенденция в 

отношението на местното население към туризма, изразена най-вече чрез 

комерсиализацията на неговите възгледи към туристите. В община Самоков средната 

стойност е под 2.50 – 1.96, т.е. намира се в зелената зона. Това означава, че в общината засега 

не се наблюдават проявления на негативно отношение към туристическото развитие на 

националния курорт Боровец. 

Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 1.24 в 

полза на позитивните. Най-голяма разлика се наблюдава при община Самоков, а най-малка 

– в община Смолян.  

Стандартните отклонения при всички въпроси са под 0.5, което говори за консистентност и 

липса на разсейване на отговорите на анкетираните.  

По отношение на социално-икономическите фактори, оказващи въздействие върху 

разпределението на отговорите на 9-те твърдения в тази група, може да се каже, че 

съществена роля играят само 2 фактора – заетостта на населението в туризма (при всичките 

9 въпроса) и професионалната структура на анкетираните (при 8 въпроса). До известна 

степен роля играе и образователната структура на респондентите, но в много по-малка 

степен отколкото първите два фактора. Останалите фактори – половъзрастова структура, 

продължителност на живеене в общината и наличие на член от семейството, работещ в 

туризма, са без съществено значение. 

 

Оценка на икономическите влияния на туризма 

Отношението на местното население към икономическите влияния на туризма в  двете 

общини клони към общо взето положително – средната стойност на степента на съгласие с 

позитивните твърдения в тази група е 3.76 в община Самоков. От друга страна, значително 

по-ниска степен на съгласие с позитивните твърдения се наблюдава в община Смолян (3.18). 

Размахът между тези две стойности е 0.58, но стандартното отклонение е сравнително ниско 

– 0.17. Това показва сравнително единодушие сред анкетираните, които са съгласни в по-

голяма степен с факта, че туризмът като цяло допринася за икономическото развитие в 

тяхната община, но са по-резервирани в оценката, която дават на приноса на туристическото 

развитие към техните лични доходи. Най-висока степен на съгласие с позитивните 

твърдения от тази група (средна стойност 4.19) се наблюдава при твърдението "Туризмът 

допринася за увеличаване приходите на общината". 
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Положителните нагласи на местното население по отношение икономическите влияния на 

туризма са свързани преди всичко с по-напредналия етап и високата и средна степен на 

туристическо развитие на курорта Боровец в община Самоков.  

Тревожен е фактът, че и степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е 

сравнително висока или най-малкото е по-висока от средната аритметична стойност 3.00 – 

3.12 в Самоков и 3.18 в Смолян (средна стойност 3.15). Най-висока степен на съгласие с 

негативните твърдения от тази група (средна стойност 3.85) се наблюдава при твърдението 

"Туризмът повишава цените на земите и имотите в общината". 

Негативните икономически влияния на туризма се възприемат по-остро в община Смолян - 

с напреднало туристическо развитие, както във времето, така и по степента на усвоеност на 

национален курорт Пампорово. 

В двете общини се наблюдават сравнително високи средни стойности за позитивните 

твърдения (3.47), докато за негативните твърдения тя е 3.15. Това е индикатор за наличието 

и наблюдението на някои негативни икономически последици от туристическото развитие 

на разглежданите дестинации и за необходимостта от по-детайлно специализирано 

проучване на икономическите влияния на туризма в тях. 

По отношение на социално-икономическите фактори, оказващи въздействие върху 

разпределението на отговорите на 9-те твърдения в тази група може да се каже, че 

съществена роля играят само 2 фактора – заетостта на населението в туризма (при 8 въпроса) 

и професионалната структура на анкетираните (при 4 въпроса изцяло и донякъде при още 

2). Останалите фактори – половъзрастова, образователна структура, продължителност на 

живеене в общината и наличие на член от семейството, работещ в туризма са без някакво 

съществено значение.  

 

 Оценка на физическите влияния на туризма 

Отношението на местното население към физическите влияния на туризма в  двете общини 

клони към общо взето положително – средна стойност 3.46. Най-висока степен на съгласие 

с позитивните твърдения от тази група (средна стойност 3.81) се наблюдава при твърдението 

"Туризмът подобрява външния вид на околността".  

Сравнително положителни физически влияния на туризма (средната стойност на отговорите 

е 3.50 и са на границата между зелената и жълтата зона) според мнението на местното 

население се наблюдават в община Смолян. В община Самоков местните жители са по-

резервирани – отговорите са под 3.50 (3.41) и са в жълтата зона. Това означава, че в курорта 

Боровец вече са налице известни физически проблеми, породени от интензивното 

присъствие на туристи през активния туристически сезон.  

Степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е сравнително ниска - 2.45 

(намират се в зелената зона). Тук също се наблюдават значителни разлики в отговорите на 

респондентите – в Смолян средната стойност е 2.41, а в Самоков – 2.32. Най-висока степен 

на съгласие с негативните твърдения от тази група (средна стойност 2.96) се наблюдава при 

твърдението "Туризмът увеличава замърсяването в курорта". По-голямо внимание и усилия 

за преодоляването на съществуващи физически проблеми е налице в курорта Пампорово. 
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Стандартните отклонения при всички въпроси са около 0.5, като при негативните твърдения 

достигат до 0.56. Това говори за наличие на известен разнобой в мненията на анкетираните 

и за необходимостта от по-детайлни и задълбочени изследвания на негативните физически 

влияния изобщо.  

По отношение на социално-икономическите фактори, оказващи въздействие върху 

разпределението на отговорите на 9-те твърдения в тази група, може да се каже, че 

съществена роля играят само 1 фактор – заетостта на населението в туризма (изцяло при 7 

въпроса и до известна степен при още 2). Професионалната структура на анкетираните е 

имала значение при 3 въпроса изцяло и донякъде при още 2. Възрастовата структура е 

изиграла роля при един от въпросите, а образователната е имала по-ограничено въздействие 

при 3 от тях, а останалите фактори – полова структура, продължителност на живеене в 

общината и наличие на член от семейството, работещ в туризма, са без някакво съществено 

значение.  

 

 Оценка на социалните влияния на туризма  

Отношението на местното население към социалните влияния на туризма в  двете общини 

клони към силно положително – средната стойност на степента на съгласие с позитивните 

твърдения в тази група е 3.85 (по-висока от средната стойност на степента на съгласие с 

позитивните икономически влияния 3.47 и позитивните физически влияния – 3.81). В 

Смолян тя е 3.96, а в Самоков – 3.75, изцяло в зелената зона. Това показва сравнително 

единодушие сред анкетираните, които са съгласни в по-голяма степен с факта, че туризмът 

като цяло влияе благоприятно върху развитието на обществото и културата в тяхната 

община. Най-висока степен на съгласие с позитивните твърдения от тази група (средна 

стойност 4.01) се наблюдава при твърдението "Туризмът допринася за опознаването и 

разбирането на други хора и обичаи".  

Степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е сравнително ниска – средна 

стойност 2.31 (също в зелената зона), но тук се наблюдават много по-големи колебания в 

отговорите на респондентите. Най-висока степен на съгласие с негативните твърдения от 

тази група (средна стойност 2.45) се наблюдава при твърдението "Туризмът увеличава 

местната престъпност".  Тенденция към проява на негативни социални влияния на 

туризма (стойностите на отговорите са 2.50 и са на границата с жълтата зона) според 

оценката на местното население се наблюдават в община Смолян, докато в община Самоков 

средната стойност е 2.12. Необходимо е предприемането на мерки към ограничаване на тази 

тенденция. 

По отношение на социално-икономическите фактори, оказващи въздействие върху 

разпределението на отговорите на 19-те твърдения в тази група може да се каже, че 

съществена роля играят само 2 фактора – заетостта на населението в туризма (изцяло при 

13 въпроса и донякъде при още 5) и професионалната структура на анкетираните (при 10 

въпроса изцяло и донякъде при още 4). Възрастовата структура оказва влияние върху 2 от 

въпросите изцяло, а частично – при 4, продължителността на живеене в общината оказва 

частично влияние при 3 въпроса, наличието на член от семейството, работещ в туризма 

оказва изцяло влияние само върху отговорите на 1 въпрос и частично – върху 3, а 

образователната структура – изцяло при 1 и частично – при още един. Само половата 

структура е без съществено значение. 
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 Оценка на управлението на туризма  

Отношението на местното население към управлението на развитието на туризма в  двете 

общини клони към силно положително – средната стойност на степента на съгласие с 

позитивните твърдения в тази група е 3.77 (зелена зона).  Прави впечатление много високата 

стойност в община Самоков – 3.91, докато в община Смолян тя е сравнително по-ниска – 

3.65. Най-висока степен на съгласие с позитивните твърдения от тази група (средна стойност 

3.99) се наблюдава при твърдението "Селището ни следва да привлича повече туристи".  

Степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е също сравнително висока - 

2.75 и се намира в жълтата зона. По-високата средна стойност е 2.94, регистрирана в 

Самоков, а в община Смолян тя е 2.80 Най-висока степен на съгласие с негативните 

твърдения от тази група (средна стойност 3.67) се наблюдава при твърдението "В селището 

липсват финансови средства за развитие на туризма".  

Тенденция към проява на негативно или некомпетентно управление на туризма 

(стойностите на отговорите са над 2.50 и са в жълтата зона) според мнението на местното 

население се наблюдават и в двете общини. Необходимо е предприемането на мерки към 

ограничаване на тази тенденция. 

Прави впечатление фактът, че както при позитивните, така и при негативните твърдения от 

тази група въпроси не може да се проследи някаква тенденция за наблюдавани най-високи 

и най-ниски средни стойности. Това се дължи преди всичко на големите противоречия и на 

значителната разпръснатост в отговорите на респондентите, илюстрирани от значителните 

стойности на размаха и стандартните отклонения при повечето твърдения. 

Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 

значителна - 1.02. Това също говори за наличие на значителен разнобой в мненията на 

анкетираните и за необходимостта от по-детайлни и задълбочени изследвания на 

управлението на туристическото развитие в дестинациите.  

По отношение на социално-икономическите фактори, оказващи въздействие върху 

разпределението на отговорите на 8-те твърдения в тази група, може да се каже, че 

съществена роля играят заетостта на населението в туризма (изцяло при 5 въпроса), както и 

професионалната структура на анкетираните (значение при 1 въпрос изцяло и донякъде при 

още 2). Наличието на член от семейството, работещ в туризма, е имало ограничено 

въздействие при разпределението на отговорите само при едно твърдение, а останалите 

фактори – половъзрастова, образователна структура, продължителност на живеене в 

общината са без съществено значение. 

 

 Роля и значение на профила на анкетираните за оценката на влиянията на 

туризма 

 По отношение на профила на анкетираните за оценките на влиянията на туризма 

бяха разгледани различни социо-демографски показатели, характеризиращи 

респондентите по отношение на тяхната половъзрастова, образователна, 

професионална структура, продължителността на живеене в общината, заетост на 

респондента или на член от семейството му в сферата на туризма.  
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Анализът на връзката на оценките на анкетираните по групи влияния с тези характеристики 

показа, че различните социодемографски фактори нямат еднакво значение за 

диференциацията на оценките на влиянията на туризма: 

o Най-голяма диференцираща роля за оценките на анкетираните за различните влияния 

на туризма играе степента на тяхната заетост в сферата на туризма, следвана 

от професионалната им структура; 

o Най-малка роля за оценките на респондентите има половата им принадлежност, 

следвана от продължителността на живеене в общината; 

o Образователната, възрастовата структура и наличието на член от семейството, зает в 

сферата на туризма, заемат междинно положение по отношение тяхното влияние 

върху диференциацията на оценките на анкетираните; 

o При позитивните влияния оценките на респондентите се влияят средно от 4-5 

социално-демографски характеристики, което говори за сравнително различните им 

представи и възприятия и е причина за голямото разнообразие и разнопосочност в 

оценките. 

o При негативните влияния оценките на респондентите се влияят от много по-малко на 

брой социално-демографски (вътрешни) фактори, отколкото при позитивните 

влияния. Това говори за по-голяма еднозначност на оценките и за по-добро познаване 

и възприемане на негативните влияния на туризма от страна на местните жители за 

сметка на позитивните.  

 

Основни резултати 

Общото отношение на местното население на двете общини е положително – средната 

стойност на степента на съгласие с позитивните твърдения в тази група е 3.85 (зелена зона). 

Налице е сравнително единодушие сред анкетираните, които са съгласни в по-голяма степен 

с факта, че туризмът като цяло е едно положително явление и е добър за тяхната община, но 

са по-резервирани в отношението си към туристите като свои гости. Тревожен е фактът, че 

и степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е сравнително висок или най-

малкото е по-висок от средната аритметична стойност 3.00. При средна стойност 2.61 тук се 

наблюдават много по-големи колебания в отговорите на респондентите. И в двете 

разглеждани общини средните стойности на негативните твърдения са в жълтата зона (2.50-

3.50), което показва наличието на известна негативна тенденция в отношението на местното 

население към туризма, изразена най-вече чрез комерсиализацията на неговите възгледи и 

наченките на известно вътрешно напрежение сред отделните групи от населението. 

Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 1.24 в 

полза на позитивните. Стандартните отклонения при всички въпроси са под 0.5, което 

говори за консистентност и достоверност на отговорите на анкетираните. 

Оценката на местното население на икономическите влияния на туризма клони към общо 

взето положително – средната стойност на степента на съгласие с позитивните твърдения в 

тази група е 3.76 и се намира в горната част на жълтата зона. Това показва сравнително 

единодушие сред анкетираните, които са съгласни в по-голяма степен с факта, че туризмът 

като цяло допринася за икономическото развитие в тяхната община, но са по-резервирани в 
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оценката, която дават на приноса на туристическото развитие към техните лични доходи. 

Най-висока степен на съгласие с позитивните твърдения от тази група (средна стойност 

4.19) се наблюдава при твърдението "Туризмът допринася за увеличаване приходите на 

общината". 

Тревожен е фактът, че и степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е 

сравнително висока или най-малкото е по-висока от средната аритметична стойност 3.00. 

При средна стойност 3.15 (жълта зона) тук се наблюдават много по-големи колебания в 

отговорите на респондентите. Най-висока степен на съгласие с негативните твърдения от 

тази група (средна стойност 3.85) се наблюдава при твърдението "Туризмът повишава 

цените на земите и имотите в общината".  

Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 0.61. 

Стандартните отклонения при всички въпроси са под 0.5, с изключение на въпрос № 3, 

касаещ приноса на туризма към личните доходи на респондентите, което говори за 

консистентност и достоверност на отговорите на анкетираните.  

Оценката на местното население на физическите влияния на туризма също клони към общо 

взето положително – средната стойност на степента на съгласие с позитивните твърдения в 

тази група е 3.46. Това показва сравнително единодушие сред анкетираните, които са 

съгласни в по-голяма степен с факта, че туризмът като цяло влияе благоприятно върху 

природната околна среда в тяхната община. Най-висока степен на съгласие с позитивните 

твърдения от тази група (средна стойност 3.81) се наблюдава при твърдението "Туризмът 

подобрява външния вид на околността". 

Степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е сравнително ниска - 2.45 и 

заема междинно положение между останалите два вида влияния на туризма. Тук също се 

наблюдават доста по-големи колебания в отговорите на респондентите. Най-висока степен 

на съгласие с негативните твърдения от тази група (средна стойност 2.96) се наблюдава при 

твърдението "Туризмът увеличава замърсяването в селището".  

Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 

значителна - 1.10. Стандартните отклонения при всички въпроси са около 0.5, като при 

негативните твърдения достигат до 0.56. Това говори за наличие на известен разнобой в 

мненията на анкетираните и за необходимостта от по-детайлни и задълбочени изследвания 

на негативните физически влияния изобщо.  

Оценката на местното население за социалните влияния на туризма е силно положителна – 

средната стойност на степента на съгласие с позитивните твърдения в тази група е най-

висока и е в зелената зона - 3.85 (по-висока от средната стойност на степента на съгласие с 

позитивните икономически и физически влияния 3.46). Това показва сравнително 

единодушие сред анкетираните, които са съгласни в по-голяма степен с факта, че туризмът 

като цяло влияе благоприятно върху развитието на обществото и културата в тяхната 

община. Най-висока степен на съгласие с позитивните твърдения от тази група (средна 

стойност 4.01) се наблюдава при твърдението "Туризмът допринася за опознаването и 

разбирането на други хора и обичаи". 

Степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е сравнително ниска - 2.31, но 

тук се наблюдават много по-големи колебания в отговорите на респондентите. Най-висока 

степен на съгласие с негативните твърдения от тази група (средна стойност 2.45) се 

наблюдава при твърдението "Туризмът увеличава местната престъпност". 
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Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 

значителна - 1.54. Стандартните отклонения при всички въпроси са под 0.5, което говори за 

консистентност и достоверност на отговорите на анкетираните. 

Отношението на местното население към управлението на развитието на туризма клони към 

положително – средната стойност на степента на съгласие с позитивните твърдения в тази 

група е 3.77. Резултатите показват сравнително единодушие сред анкетираните, които са 

съгласни в по-голяма степен с факта, че туризмът като цяло се управлява добре в тяхната 

община. Най-висока степен на съгласие с позитивните твърдения от тази група (средна 

стойност 3.99) се наблюдава при твърдението "Селището ни следва да привлича повече 

туристи". 

Степента на съгласие с негативните твърдения в тази група е сравнително ниска - 2.75. Тук 

също се наблюдават доста големи колебания в отговорите на респондентите. Най-висока 

степен на съгласие с негативните твърдения от тази група (средна стойност 3.67) се 

наблюдава при твърдението "В селището липсват финансови средства за развитие на 

туризма". 

Разликата между средните стойности при позитивните и негативните твърдения е 

значителна - 1.02. Стандартните отклонения при всички въпроси са около 0.4 и над него, 

достигащ до най-високата наблюдавана стойност за цялата анкета 0.60. Това говори за 

наличие на значителен разнобой в мненията на анкетираните и за необходимостта от по-

детайлни и задълбочени изследвания на управлението на туристическото развитие в 

страната.  

В разглежданите общини като цяло най-висока оценка на позитивните влияния се 

наблюдават в І и ІV групи - общо отношение към туристическото развитие и туристите и 

социални влияния (по 3.85). От трите вида влияния - икономически, физически и социални, 

най-ниска оценка на позитивните влияния имат физическите - 3.46, които са в жълтата зона, 

означаваща необходимост от повишено внимание към техните проявления и конкретни 

последствия. За всички останали групи позитивните влияния се намират в зелената зона и 

като цяло с малки изключения при тях не съществуват големи проблеми.  

При негативните влияния най-висока степен на съгласие се наблюдава при икономическите 

влияния - 3.00, а най-ниска - при социалните влияния - 2.31. Само при някои влияния 

разглежданите общини се намират в жълтата зона. Повечето групи влияния се намират в 

зелената зона, но и при тях се наблюдават отклонения, които могат да послужат за 

индикатори на зараждащи се или вече съществуващи проблеми от различно естество 

(Фиг.1). 

Най-голямата разлика между позитивните и негативни влияния на туризма е при социалните 

(1.54), а най-малката (0.61) - при икономическите влияния. Сравнително ниските позитивни 

оценки са индикатор за необходимостта от допълнителни целенасочени проучвания особено 

на икономическите влияния на туризма с помощта на специализиран методически 

инструментариум – анализ на вложеното и полученото, мултипликатори на заетостта и 

доходите и пр. Особено важно е да се проследи на регионално равнище “изтичането” на 

туристическите доходи извън дестинацията. Това е една от основните причини за слабо 

позитивните икономически влияния, тъй като в повечето развити в туристическо отношение 

общини, намиращи се в по-напреднал етап на туристическо развитие, се наблюдава 

навлизане на неместни предприемачи. От негативните по-голямо внимание заслужават 
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повишаването на цените на стоките, имотите и земите вследствие развитието на туризма. 

По-малка е разликата при физическите влияния (1.10), но там се очертава необходимост от 

проучване, а впоследствие и на регулиране на такива негативни влияния на туризма като 

шум и замърсяване на околната среда. Положението при социалните влияния на туризма е 

най-успокоително за момента на проучването. Не трябва да се забравя обаче, че негативните 

социални влияния се проявяват и забелязват най-бавно, но в същото време имат значителен 

акумулиращ ефект. 

 

Фиг. 1 Оценка на влиянията на туризма в общини Смолян (Пампорово) и Самоков (Боровец) 

 

I – общо отношение към туризма, II – икономически влияния, III – физически влияния, IV -  

социални влияния, V – управление на туризма 

 

Заключение 

Влиянията на туризма, както и отношението на местното население към тях са все още 

недостатъчно проучена материя у нас. Това се дължи не само на трудностите при 

изследването им, но също и на финансовите ограничения, недостатъчната информационна 

осигуреност и на недостатъчната осъзнатост на ползата от тях при вземане на важни 

управленски решения и планиране на туристическата дейност. 

Следвайки по-горните съждения цел на доклада е да се извърши оценка на влиянията на 

планинския туризъм в България чрез проучване и анализ на отношението на местното 

население към тях, определяне на основните фактори, оказващи въздействие върху него и 

на тази основа формулиране на стратегически насоки за тяхното изучаване, мониторинг и 

управление с оглед бъдещото устойчиво развитие на туризма в страната.  

Във връзка с така поставената цел като конкретни обекти на изследване са избрани двата 

национални планински курорта – Боровец и Пампорово, отразяващи особеностите в 

развитието на планинския туризъм в България. 

Смолян

Самоков
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Анализът на проявленията и оценката от страна на местното население на влиянията на 

туризма в разглежданите общини е направен по отделните групи влияния. Получени бяха 

следните резултати и оценки: 

В разглежданите 2 общини като цяло се наблюдава висока оценка на позитивните 

влияния на туризма, като най-висока се регистрира при общото отношение към 

туристическото развитие и туристите и управлението на туризма, а най-ниска – при 

икономическите влияния. 

Съответно при негативните влияния на туризма оценката е по-ниска, като най-висока 

степен на съгласие се наблюдава при икономическите влияния и общото отношение към 

туризма и туристите, а най-ниска - при социалните влияния.  

Най-голямата разлика между позитивните и негативни влияния на туризма е при 

социалните, а най-малката - при икономическите влияния. Това е индикатор за 

необходимостта от допълнителни целенасочени проучвания особено на икономическите 

влияния на туризма - техните проявления и конкретни последствия, с помощта на 

специализиран методически инструментариум – анализ на вложеното и полученото, 

мултипликатори на заетостта и доходите и други индикатори. Особено важно е да се 

проследи на регионално равнище “изтичането” на туристическите доходи извън 

дестинацията. Това според нас е една от основните причини за ниската оценка на 

позитивните икономически влияния, но предстои да бъде доказано. От негативните по-

голямо внимание заслужават повишаването на цените на стоките, имотите и земите 

вследствие развитието на туризма. Необходимо е да се установи, дали наистина има такива 

ефекти и доколко те се дължат на туризма, а не на общата икономическа конюнктура в 

страната. По-голяма е разликата при физическите влияния, което говори за общо взето по-

слабото проявление на тези влияния. При тях се очертава необходимост от проучване, а 

впоследствие и на регулиране преди всичко на такива негативни влияния на туризма като 

шум и замърсяване на околната среда. Положението при социалните влияния на туризма 

е най-успокоително за момента на проучването. Не трябва да се забравя обаче, че 

негативните социални влияния се проявяват и забелязват най-бавно, но в същото време имат 

значителен акумулиращ ефект. 

Извършената в настоящето проучване оценка може да послужи като изходна база, спрямо 

която да се извършва бъдещото измерване и управление на промените, настъпващи в 

резултат на туристическото развитие. Установяването на такава база, както и апробирането 

на предложената за тази цел методика, дава възможност в бъдеще да бъдат проследявани, 

установявани и прогнозирани положителните и негативните промени в оценките на 

влиянията на планинския туризъм, дава насоки за по-задълбочени и детайлни проучвания 

на определени конкретни влияния на туризма (преди всичко на икономическите) и 

насочване на вниманието на планиращите и управляващи организации към регулирането на 

съответни желани или нежелани влияния на туризма. 

Получените резултати могат да послужат за сравнителна база в условията на пазарна 

икономика и динамично развитие във всички сфери на стопанския и обществения живот не 

само в разглежданите територии, но и в други туристически дестинации. Избраните общини 

могат да бъдат използвани за създаването на такава изходна база, спрямо която да бъдат 

сравнявани всички бъдещи изследвания. 
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Могат да бъдат очертани следните ключови насоки за бъдещи научни и практико-приложни 

изследвания на влиянията на туризма в България: 

1. Разработване на система от методи и реално измерими индикатори за изследване на 

различните влияния на туризма; 

2. Насочване на изследванията преди всичко в областта на икономическите влияния на 

туризма – позитивни и негативни; 

3. По-задълбочено и детайлно изучаване на нагласите на местното население и 

техните реакции по отношение на туристическото развитие по различни типове 

дестинации; 

4. Изучаване на факторите за проявление на различните влияния на туризма, особено 

негативните; 

5. Предварителна оценка на възможните влияния на туризма при осъществяването на 

ново туристическо развитие и предприемане на смекчаващи негативните въздействия 

мерки; 

6. Мониторинг на влиянията на туризма и тяхната динамика във времеви и пространствен 

аспект; 

Нужна е обективна и непрекъсната оценка на влиянията на туризма, за да могат 

правителствените органи, отговорни за планирането и развитието на туризма, както и 

отделните представители на туристическата индустрия да разберат пълния и многостранен 

ефект на туристическото развитие в страната. В резултат на това е възможно някои 

представи за положителната същност на влиянията на туризма да бъдат опровергани. Тогава 

ще се даде възможност за качествено ново преосмисляне на истинските възможности на 

туризма да бъде важен позитивен фактор за икономическото, екологичното и социалното 

благополучие на приемащите туристически дестинации в страната. По този начин ще бъде 

възможно да се насърчат такива пътища и форми на туристическо развитие, които съдържат 

повече от “ползите” на туризма без придружаващите ги “вреди”. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕС 

ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Гл. ас. д-р Юлиян Велков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Проф. д-р Георги Киров, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Ас. Боряна Трендафилова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: В съвременната икономика потребителите избират между голям брой алтернативи, 

но при висок риск и значителна неопределеност, докато производителите и търговците 

разполагат с множество възможности, обаче функционират в среда на информирано и 

взискателно търсене, глобализация на пазарите и бързо технологично усъвършенстване. 

Това налага преоценка на класическото разбиране за конкуренцията и 

конкурентоспособността на бизнес организацията. Извежда на преден план идеята за 

съвместно създаване на стойност, както и на свързаната с нея трансформация на фирмената 

конкурентоспособност. Изграждането на конкурентни възможности се ориентира към 

интегрирането на бизнес логиката и мисленето на потребителите. Така прякото 

съперничество по повод на създването на стойноста еволюира в състезателно 

взаимодействие бизнес – потребители. На база на диалог, достъп, споделяне на риска и 

прозрачност се формира мрежа за производтво и реализация на продукти, 

индивидуализирани съобразно клиентските възгледи, предпочитания, очаквания и 

финансови възможности. Изграждането и експлоатирането на подходяща среда за 

съвместни (с контрагентите и клиените) преживявания се явява определяща за 

конкурентния успех на бизнес организацията. 

Ключови думи: конкуренция, конкурентоспособност, съвместно създаване на ценности, 

активни потребители  

 

CHALLENGES BEFORE THE BUSINESS ORGANIZATION COMPETITIVENESS 

Yuliyan G. Velkov  

Georgi Ts. Kirov 

Boriana O. Trendafilova 

Abstract: The report presents key perspectives for the development of the business organization's 

competitiveness. The essence of competition between business and active users is clarified in the 

context of the notion which value is a collaborative experience. A methodological framework for 

the realization of competitive interactions is proposed. Opportunities for personalization of 

competitive experiences, as well as a network of experiences are characterized. The modern 

competition hypothesis is justified as a forum of rivalry and cooperation in which demand and 

supply forces are blurring, and the business organization and user functions are mixed.  

Keywords: competition, competitiveness, joint creation of values, active users 
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В условията на преход към икономика, доминирана от информационните технологии, в 

мениджмънта на бизнеса се проявяват модерни предизвикателства. Усъвършенстват се 

моделите на създаването и размяната на ценности. Оптимизират се проектните дейности, 

оперативните процеси, финансирането. Размиват се границите между традиционни 

индустрии и производства. Нараства многообразието и сложността на клиентските 

предложения и се скъсява жизненият цикъл на произвежданите продукти. Глобализира се 

конкуренцията. Мениджърското фокусиране върху качеството и финансовата ефективност 

се явява недостатъчен източник на конкурентен успех.   

На пазара се появява активният потребител. Той разполага с достъп до безпрецедентен 

масив от информация и знание и може агресивно да изразява своите потребности. Способен 

е да участва в проектирането, производството и размяната на стоки и услуги с бизнеса. 

Компетентен е отвъд географските рамки на конкретен пазар, както и и е способен да 

лимитира поведението на предлагащите в дадена дестинация. Като използва възможностите 

на съвременните комуникации, създава контакти с други потребители, членува в тематични 

общности, изгражда обратна връзка с производителя. Активният потребител се превръща в 

сътрудник на бизнеса при създаването и реализацията на ценности.    

Възникват фундаментални предизвикателства пред конкурентоспособността на бизнес 

организацията. 

 

Конкуренция в условия на съвместно създаване на ценности 

Според конвенционалната икономическа теория ценността се съдържа в стоките и услугите, 

които се създават от бизнеса и консумират от потребителите. Тя възниква в производството 

и се разменя между производителя и клиента на пазара. Ценностното създаване и размяна 

са ясно разграничени процеси, а бизнес организацията и потребителят изпълняват строго 

диференцирани роли, като се стремят да оптимизират представянето си в конкуренцията 

между предлагането и търсенето [Велев, М. 2014; Hardy, L. 1990; Рибов, М. 2013]. 

Дигиталната трансформация в бизнеса обаче променя конкурентното съперничество. В нея 

предлаганите асортименти се обновяват ускорено, разширяват се стимулите за 

предпочитание, индивидуализира се проектирането, производството и продажбите. Засилва 

се ролята на нетрадиционните конкуренти и се скъсява жизненият цикъл на стоките и 

услугите. Конкурентоспособността на бизнес организацията се формира и реализира в 

контекста на допусканията, че носител на ценността са не само стоките и услугите и че 

ценността се създава от бизнеса неавтономно.   

В информационната икономика представата за ценността въплъщава идеята за активния 

потребител и неговата роля в бизнеса [Прахалд, С. К. 2009, с. 31]. Тя отразява 

потребителската информираност и желание за участие в продуктово производство и 

реализация; изразява клиентския стремеж за взаимодействие с производителите, 

професионалните общности, другите потребители. При това бизнес функциите се агрегират 

с клиентското мислене и действия. Самото производство и предлагане се превръщат в 

„ориентирано към индивида съвместно създаване на ценности“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 31; 

Георгиев, Р. 2013, с. 162 и следв].    

Съвместното създаване на ценности (Фигура 1.) се базира на схващането, че модерният 

потребителят отказва да бъде пасивен реципиент на стоки и услуги на пазара. При това 

бизнесът става неспособен да произвежда продукция самостоятелно, нито има потенциал да 
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решава автономно колко и какво да предлага. Налага се всички процеси – проектиране, 

производство, продажби – да се реализират в условия на взаимодействие между бизнес 

организацията и клиента. Установява се съвместно създаване на ценности. При това 

ценностното съдържание излиза извън физическата субстанция на произвежданата 

продукция, а самата ценност се превръща в съвместно създаване на преживявания. При 

това потребителската активност получава реализация в контекста на функционирането на 

бизнеса. Като заема централна позиция, индивидът става своеобразен мениджър на 

съвместно създаваните преживявания. 

Взаимодействието между бизнес организацията и потребителя от края на веригата на 

ценността – точката за покупко-продажба, се разпространява във всички процеси на 

производството и реализацията. Традиционното съперничество еволюира в конкурентна 

състезателност и сътрудничество, наречени обобщено конкурентни взаимодействия. Те 

предлагат пространство за споделяне на потребителкси интереси и индивидуални 

способности. Формират среда за осъществяване на съвместно създаване на ценности чрез 

хетерогенни преживявания. С помощата на ключови фактори като гъвкавостта на средата, 

индивидуализацията на потребителското участие и произходът на уникалното значение се 

достига до персонализация на хетерогенните преживявания. В тази връзка се счита, че 

„контекстът и участието на потребителя допринасят за значението на даденото на 

индивида преживяване, като и за уникалността на съвместно създадената ценност“ 

[Прахалд, С. К. 2009, с. 34-36].  

Възникват нови конкуретни способности на бизнес организацията. Това не са предимствата 

на познатия трансфер на дейности към клиента, нито представляват къстъмизация на 

произвежданите и предлагани стоки и услуги. Принципно различни са също от 

манипулирането (със средствата на рекламата) на потребителското търсене. Новите 

конкурентни способности отразяват качеството на конкурентните взаимодействия, които 

бизнес организацията може да извърши с активния потребител. Тяхното реализиране 

изисква създаване на инфраструктура с подходящи възможности. Известна под името мрежа 

на преживяванията, тя предлага развиващо се пространство за социално и технологично 

посредничество, а иновативността на споменатата мрежа се явява носител на 

конкурентни предимства за бизнеса. При това поведението на потребителя се сближава с 

работата на бизнес организацията. Клиентското мислене се слива с логиката на 

производството и продажбите. Налага се представата, че конкуренцията е конкурентно 

сътрудничество, базирано на състезателност, в което всеки участник се стреми да постигне 

своите интереси. Рационалността и ефективността на бизнеса се поставя във функция на 

преценката на потребителя. Потенциалът и реализирането на конкурентоспособност на 

бизнес организацията се свързва с успеха на мениджмънта в конкуренцията като форум. 

В условията на съвместно създаване на ценности конкурентоспособността на бизнес 

организацията може да се определи като възможност за участие в конкурентни 

взаимодействия с активните потребители, които се реализират във вид на състезателност и 

сътрудничество и обхващат всички етапи на ценностна верига. Конкурентоспособността 

характеризира изграждането на уникални преживявания съобразно потребителската 

хетерогеннност. Показва потенциала за „сътрудничество, което се реализира в борба“ 

[Владимирова, Й. 2005, с. 25]. Конкурентоспособността изисква персонализиране на 

съвместно създадените преживявания, както и разработване на инфраструктура с 

подходящи характериситки.  
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Фигура 1. Конкурентни възможности на бизнес организацията в условия на съвместно 

създаване на ценности 
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Развитието на конкурентоспособноста на бизнес организацията се свързва с 

усъвършенстването на качествата на конкурентите взаимодействия, иновативността на 

мрежата за конкурентни преживявания и мениджмънта на конкуренцията като форум.  

 

Конкурентни взаимодействия 

Конкуренцията в условия на съвместно създаване на ценности се различава от 

традиционната състезателност между бизнес организацията и потребителя, която се 

осъществява при размяната на стойността в процеса на покупко-продажба на пазара. При 

това се създават възможности за преодоляване на естествените лимити на ефективността в 

икономиката. Усъвършенства се оперативната резултатност и клиентската удовлетвореност. 

Възниква потенциал за нарастване на бизнес резултатите посредством съобразяване с 

уникалността, информираността и активността на потребителя. Проявява се важността на 

разработването на комерсиално успешни иновации.  
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Конкуренцията между бизнес организацият и потребителя при съвместното създаване на 

ценности се базира на концептуалната рамка, която се образува от диалога, достъпа, 

споделянето на риска и прозрачността [Прахалд, С. К. 2009, с. 44-55].  

Диалогът може да се определи като интерактивност, дълбока ангажираност и готовност за 

действие. Той предполага разбиране, съпричастност и осъзнаване на емоционалния, 

социалния и културния аспект на конкурентното взаимодействие при съвместното 

създаване на ценности. Поощрява споделянето на знания, както и равнопоставеността на 

комуникацията между бизнес организцията и потребителя.  

Достъпът е своеобразна алтернатива на придобиването на собственост. Днес „все повече 

целта на потребителите се превръща в достъп до нещо, което желаеш – не винаги към 

собственост на продукта“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 47]. Достъпът обезпечава с данни за 

производствения процес, дизайна, качеството, инвестициите в иновации. Включва право на 

ползване на ресурси, знание, опит и бизнес култура.  

Споделянето на риска въплъщава хипотезата за справедливо разпределяне на неизгодата в 

бизнеса, което традиционно се смята, че се осъществява по-добре от мениджърите в 

сравнение с потребителите. Оценката и разпределянето на риска се свързва също с 

разработване на подходящи методологии за противодействие. „Активният диалог за ползите 

и рисковете при използването на продуктите и услугите може да създаде ново ниво на 

доверие между потребителя и компанията“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 53], а това представлява 

безспорно конкурентно предимство в съвместното създаване на ценности.   

Прозрачността изразява потребителската информираност и съкращава ползите, които 

бизнесът може да извлече от информационната асиметрия в икономиката. Прозрачността 

изисква оповестяване на цени, разходи и финансови резултати. Превръща потребителите в 

активни участници в процесите на ценностното създаване, като същевременно изгражда 

доверие и диалог на пазара.  

Диалогът, достъпът, споделянето на риска и прозрачността образуват по-различна от 

традиционната среда за конкуренция между бизнеса и потребителите. В нея бизнес 

организацията разработва оперативни процеси неавтономно, взаимодейства с клиенти и 

извършва иновативна и развойна дейност; предлага сътрудничество, като възприема 

клиентската активност, информираност и знания. Бизнес организацията постепенно загубва 

доминацията си във взаимодействията с други производители, дистрибутори, доставчици и 

държавни институции. Това стимулира еволюцията на конкурентната надпревара в насока 

състезателност, базирана на сътрудничество. Превръща класическата конкуренция в 

конкурентно взаимодействие.     

Диалогът, достъпът, споделянето на риска и прозрачността основополагат конкуренцията 

между бизнеса и активния потребител, но сами по себе си не гарантират получаването на 

конкурентни предимства за бизнес организацията. Необходимо е тяхното реализиране при 

съобразяване с разнообразието от потребителски нужди, желания, изисквания. Нужно е 

прилагане на потенциала на бизнес организацията в контекста на „измеренията на 

избора“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 66] на потребителя – съвместно създаване по много канали, 

опции, трансакции и съотношение между цена и преживяване.   

Съвместното създаване на ценности по много канали характеризира потребителския 

стремеж към многовариантност на комуникацията между него и бизнес организацията в 

условия на експанзия на използването на информационни и комуникационни технологии. 
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Реализира се чрез синтез на физическата среда и виртуалните мрежи. Водещо изискване към 

създадения континуум е поддържането на постоянство на качеството, както и управляването 

на многото канали съобразно компетентността, квалификацията, интересите и нуждите на 

всеки клиент.  

Съвместното създаване на ценности чрез опции отразява съобразяването на бизнес 

организацията с уникалността на предпочитанията на индивидуалния потребител [Прахалд, 

С. К. 2009, с. 70]. Това е модерна реализация на отношенията с клиентите, а не алтернатива 

на стандартизацията и масовата къстамизация. Създава предпоставки за конкурентен успех, 

като индивидуализира проектирането, оперативните процеси и обслужването, а също 

използването на уникални материали и гарантирането на правото на потребителски избор.  

Съвместното създаване на ценности чрез трансакции представлява уеднаквяване на 

подходите на бизнес организацията и на потребителя по отношение на използването на 

логистика, технологии, информация, канали [Прахалд, С. К. 2009, с. 73]. Противно на 

установената практика, където инициативата принадлежи на производителя, при 

съвместното създаване на ценности бизнес логиката се синхронизира с клиентското 

мислене. Това стимулира потребителя да проявява активност и тества нетрадиционни 

възможности за обслужване. Като индивидуализира връзката между него и бизнеса, 

предпоставя изграждането на конкурентни способности на бизнес организацията във вид на 

повишена клиентска удовлетвореност, съкращаване на разходите, растеж на резултатната 

ценност. 

Връзката цена – преживяване в съвместното създаване на ценностти се определя като 

„най-важното измерение за избора в процеса на съвместното създаване на преживяване“ 

[Прахалд, С. К. 2009, с. 74]. Тя е пресечна точка между разходите на производителя, от една 

страна, и потребителската оценка, от друга; отразява схващането, че ценността за 

потребителя се измерва не със себестойността и сумата на разходите, а с големината и 

качеството на индивидуалната полза. Връзката цена – преживяване катализира 

способностите за ефективно произвеждане и предлагане на стоки и услуги. Разполага 

представата за конкурентоспособността на бизнес организацията в контекста на 

ценообразуването на потребителя.  

Представените измерения на потребителския избор – съвместно създаване по много канали, 

опции, трансакции и съотношение цена – преживяване, изразяват позицията на клиента при 

съвместното създаване на ценности. Те развиват концептуалната рамка за конкурентни 

взаимодействия, която се формира от диалога, достъпа, споделянето на риска и 

прозрачността, и детерминират големината и характера на конкурентните способности на 

бизнес организацията. Измеренията на избора на потребителя опосредстват мениджърските 

усилия за вграждане на клиентските изисквания в произвежданите продукти. Също развиват 

ефективността на ценностната верига, споделят рискове и изграждат доверие.  

В конкуренцията в условия на съвместно създаване на ценности производителите и 

потребителите си съперничат и сътрудничат. Това превръща конкурентоспособността на 

бизнес организацията в потенциал за конкурентна състезателност и споделеност. Свързва 

конкурентните предимства на бизнес организацията с качеството на предлаганите и 

реализирани конкурентни взаимодействия. При това параметрите на предприемачеството 

се агрегират с клиентските характеристики, изисквания и желания. Бизнес мениджмънтът 

се синтезира с активността на индивидуалния потребител. В резултат организационните 
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сили за конкуренция се превръщат в отражение на потребителската информираност, 

активност и обвързаност. На мястото на клиента, като пасивен получател на готови 

продукти на пазара, се установява клинетът, фактор и детерминант на бизнес 

конкурентоспособността. Това налага интегриране в  моделите за управление на 

икономиката на неопределеността, присъща на клиентската уникалност. Изгражда връзка 

между финансовите измерения на бизнеса и хетерогенността на активните потребители. 

 

Персонализирани конкурентни преживявания 

Конкуренцията в условия на съвместно създаване на ценности се реализира чрез 

конкурентни взаимодействия във вид на състезателност и сътрудничество между бизнеса и 

активния потребител. Нейното многообразие отразява нееднаквостта на потребителските 

нужди, изисквания и  възможности. Подчинява силата и характера на 

конкурентоспособността на бизнес организацията на клиентската хетерогенност. 

Реализирането на полезните ефекти на конкуренцията изисква „среда на преживяванията – 

рамка, която позволява на фирмата да подпомага различни преживявания на съвместно 

създаване с милиони потребители“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 82]. В резултат се постига 

устойчиво създаване на широк спектър от специфични преживявания за различни 

потребители. При това се увеличава обхватът на конкурентните възможности на бизнеса, 

като заедно с характеристиките на произвежданите и предлагани стоки и услуги, в в 

конкурентите предимства включват изграждането на социални и технологични посредници 

за контакт с клиентите. Това предпоставя индивидуализацията на конкурентните 

взаимодействия между бизнес организцията и отделния потребител. Превръща създаваните 

ценностите в персонализирани конкурентни преживявания. 

Като ключови фактори за персонализация на конкуретните преживявания на потребителя 

може да се определят гъвкавостта на средата, контекстът на събитието, индивидуализацията 

на потребителското участие и произходът на уникалното значение за клиента [Прахалд, С. 

К. 2009, с. 117-123]. 

Гъвкавостта на среда трасформира всяко конкурентно взаимодействие между бизнес 

организацията и активния потребител в събитие със строго детерминирана или 

неопределена структура. Гъвкавостта позволява потребителско участие на различни нива на 

събитийната йерархия и за разлика от традиционната конкуренция производител – клиент, 

обуславя сътрудничеството и състезателността по цялата верига на създаването на 

ценности. Така индивидуалният потребител се превръща в реален конкурент в генерирането 

на смисъла на отделното събитие. 

Контекстът на събитието индивидуализира промените в пространството и времето и 

обуславя спецификата на конкурентното преживяване за потребителя. Формирането на 

контекст се извършва чрез задаване на контекстните обстоятелства – кога, къде, какво и как. 

По този начин се изгражда социалната и културната база на дадено събитие и се предпоставя 

преходът от конкуренция, която се осъществява по повод на размяната на съдържание, към 

конкуренция, насочена към създаването на условия за потребителско преживяване. 

Конктекстът на събитието се явява функция на хетерогенността и активността на 

потребителите.   

Индивидуализацията на потребителското участие представлява ориентиране на процеса 

и резултата на конкурентното преживяване към отделния индивид. В зависимост от силата 
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на взаимодействието между бизнес организацията и потребителя, канала за комуникация, 

продукта, връзката с други индивидуални потребители и потребителски общности 

индивидуализацията на потребителското участие може да се извърши по различни начини. 

С принос към индивидуализацията е също използването на интерактивни технологи, 

ангажирани служители и уебсайтове за насърчаване на личните преживявания.  

Произходът на уникалното значение за потребителя се определя като най-важният елемент 

на персонализираното конкурентно преживяване [Прахалд, С. К. 2009, с. 123]. Той показва 

как дадено събитие се свързва с отделния индивид и характеризира личните ползи за 

конкретен потребител. Произходът на уникалното значение се формира от собствените 

идеи, мисли, убеждения и намерения, както и от ролята на определеното събитие в 

съответната област от дейности. Като отражение на посоченото автори споделят, че 

значението на всяко събитие за индивида съдържа субективна, обективна и релативна 

съставна компонента [Прахалд, С. К. 2009, с. 123].  

Ключовите фактори за персонализация на конкурентните преживявания формират среда за 

реализация на уникалността на отделния потребител. Те разполагат индивида в центъра на 

конкурентните взаимодействия с бизнеса. Лимитират способностите на предприемача да 

доминира силата и характера на клиентското търсение. Като предизвикателство към 

конкурентоспособността на бизнес организацията може да се посочи постигането на висока 

степен на персонализацията на взаимоотношения с потребителя, а също изграждане на 

разнообразие от форми на конкурентна състезателност и сътрудничество. Така се проявява 

нуждата от създаване на подходяща инфраструктура за конуренция. 

Мрежата за конкурентни преживявания е пространство за съвместно създаване на 

ценности чрез уникални взаимодействия между бизнеса и активните потребители. Тя 

„поставя индивида в центъра на създаване на ценности, при което както технологиите, така 

и служителите, играят второстепенна роля“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 137-138] Предлага 

множество варианти за персонализация на конкурентното съперничество и сътрудничество 

между бизнес организацията и отделния потребител. Обуславя получаването на 

интелигентни продукти, които са предназначени за задоволяване на различни потребности 

сред широк кръг изисквания. Мрежата предоставя голям брой точки за конкурентни 

взаимодействия, както и начини за персонализация на връзката производител – клиент. 

Създава „форум на диалог“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 138]. Мрежата „информира общностите 

чрез свързване на доставчици, дилъри и поддържащи екипи с потребителите, както и самите 

потребители помежду им“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 140]. Насърчава откриването на 

нетрадиционни форми на конкурентно поведение и от бизнеса, и от активните потребители, 

а непрекъснатото взаимодействие в среда на интелигентна инфраструктура генерира 

новости и иновации в конкуренцията.   

Мрежата за конкурентни преживявания осигурява социално и технологично 

посредничество, задоволяване на хетерогенните потребителски предпочитания, бързо 

преконфигуриране на наличните ресурси и селективно активизиране на компетенциите на 

всички участници. 

Мрежата за конкурентни преживявания е среда от подходящо интегрирани социални и/или 

технологични посредници, които свързват потребителя с производителя, от една страна, и с 

потребителски общности, от друга. Те предпоставят генерирането на ценности посредством 

промяна на потребителското преживяване; помагат потребителят да се развива в ролята на 
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участник в съвместното създаване на ценности. Същевременно променят търсенето и 

генерират непоследователност на предлагането в конкуренцията. Социалните и 

технологичните посредници внасят гъвкавост в дейността на бизнес организацията в 

съответствие с промените на потребителското поведение. 

Мрежата за конкурентни преживявания въплъщава хетерогенността на потребителските 

предпочитания, като насочва създаването на ценности към уникалността на 

взаимодействието бизнес организация – потребител. Тя позволява изграждане на уникални 

преживявания, които са съобразени с контекста на времето и пространството. Интегрира 

разнообразни клиентски специфики в управлението на бизнеса. Разнообразяването на 

каналите за потребителски достъп в мрежата увеличава полезността на персонализираното 

конкурентно преживяване, но изграждането на стабилни преживявания по много канали се 

смята все още за мениджърско предизвикателство.  

Мрежата за конкурентни преживявания предлага капацитет за бърза преконфигурация на 

ресурси съобразно промените на потребителското търсене. Тя осигурява адаптивност с цел 

устойчиво предоставяне на високо качество на персонализираните конкурентни 

преживявания. Синтезира характеристиките на мрежовата инфраструктура с параметрите 

на оперативните процеси. Като фундаментално предизвикателство днес може да се 

определи обединяването на различните компоненти на самата мрежа на преживяванията, 

при запазаване на нейната ориентация към потребителя.  

Мрежата за конкурентни преживявания подпомага селективното активизиране на 

компетенциите при създаването на персонализирани конкуренти преживявания. Със своята 

интелектуална и технологична база тя предоставя обширно пространство за 

взаимодействия, модерни логистични концепции, усъвършенстване на традициони 

практики. Поощрява бизнес организациите и активните потребители да споделят 

компетенции и знание. Същевремнно позволява пренасочване и преконфигуриране на 

ресурси, както и предоставя възможност на малките предприемачи – които не могат да 

инвестират в мащабно производствено оборудване, канали за дистрибуция, логистични 

системи и иновации – да се възползват от услугите на големите бизнес специализирани 

организации и да участват в глобалния бизнес.173 

В мрежата за конкурентни преживявания бизнес организацията се свързва с други 

организации – доставчици на оборудване, материали и услуги, дилъри, потребители и 

потребителски общности. Така се формират коалиции и канали за информационен обмен. 

Усъвършенства се логистиката на снабдяването с материали и дистрибицията на готовите 

продукти. Възникват условия за разработване, производство и предлагане на нови продукти. 

Конкурентоспособността на бизнес организацията се олицетворява от иновативността 

на мрежата на преживяванията. Това означава, че силата и характера на конкурентните 

възможности се свързват с обноявяването на потенциала за създаване на уникални 

конкурентни съперничества и сътрудничества. Показва адекватността на бизнес 

мениджмънта към знанията на разнородни групи потребители (от много подготвените до 

неподготвените), както и към нееднакво потребителско поведение (от силно активно до 

напълно пасивно). Изразява също потенциала за разширяване на обслужваните 

                                                           
173 Тази форма на бизнес автори определят като микро-международен – вж. Прахалд, С. К., В. Рамасвами (2009) 

Бъдещето на конкуренцията. Съвместно създаване на уникални ценности с клиентите – I изд., „Класика и 

стил“, София, с. 160 
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потребителски общности. Величината на конкурентите способности на бизнес 

организацията въплъщава и възможностите за емоционално и интелектуално ангажиране на 

потребителя в конкуренцията.  

 

Конкуренцията като форум  

Конкуренцията в условия на съвместно създаване на ценности променя класическото 

противопоставяне между бизнес организацията и потребителя в конкурентно 

взаимодействие, в което всеки се стреми да постигне своите интереси [Рибов, М. и кол. 2013, 

с. 313; Портър, М. 2004; Porter, M. 2008]. Реализира се конкурентна състезателност и 

сътрудничество [Владимирова, Й. 2005, с. 19; Портър, М. 2004]. Конкуренцията от пазара 

се премества в мрежите за конкуренти преживявания, а самата конкуренция се 

трансформира във форум за съперничество и съгласуваност. Това размива конкуриращите 

се сили на търсене и на предлагане, а също сближава конкурентното поведение на 

предприемачеството и клиента. Разграничаването между бизнес организцията и 

потребителя става придобива относителен характер – те са едновременно и сътрудници, и 

конкуренти при създаването и размяната на ценността. Затова „мениджърите навсякъде 

трябва да се примирят с идеята, че сега те [потребителите] не само потребяват цената, но и 

я образуват [Прахалд, С. К. 2009, с. 169]. Конкуренцията става неоделима от процеса на 

създаване на ценности и намира проявление на всички етапи на ценностната верига. 

Конкуренцията се превръща форум за диалог между производители, доставчици, 

потребители и потребителски общности. Предлага пространство за съвместно създаване на 

конкурентни преживявания, като превръща силата на конкурентоспособността на бизнес 

организацията във функция на личната преценка на всеки потребител.  

В конкуренцията като форум възникват потребителски общности. Те са неразделна част 

от мрежите за конкурентни преживявания и изразяват конкурентните възможности на 

широк кръг заинтересовани лица – потребители, инвеститори, партньори, преговарящи. 

Потребителските общности може да се разглеждат като резултат на взаимодействията 

между самите активни потребители. В бизнес мениджмънта настъпва глабална 

трансформация. Счита се, че „промяната е от фирми, които избират потребителите и учат за 

тях, към индивидуални потребители, които избират фирми и учат за тях в търсене на 

ценности“ [Прахалд, С. К. 2009, с. 172]. Така изграждането на конкурентни предимства на 

бизнеса се насочва към опознаването и оползотворяването на естествения стремеж у човека 

за общуване и социална принадлежност, улесняването на диалога между бизнес 

организацията и активния потребител, подпомагането на потребителското обединяване по 

интереси.  

Хетерогенността на конкурентните взаимодействия отразява разнообразието в 

индивидуалните характеристики на потребителите. Активните потребители имат нееднакво 

ниво на знания и образованост, различни са и техните изисквания като клиенти. 

Толерантността им към бизнеса също може да варира значително – докато някои са готови 

да работят за справяне с предизвикателствата, то други предпочитат да редуцират участието 

си в създаването на ценности. Друг израз на потребителската хетерогенност е склонността 

за лесна смяна на доставчици и продукти. Всичко това затруднява разработването на 

детерминирани модели за конкурентно поведение на бизнес органиизацията. Въвежда 

нуждата от инструменти за вземане на решения в среда на неопределеност.  
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Съвместното разработване на очакванията и преживяванията представлява съвременна 

възможност за персонализиране на конкуренцията. Това е индивидуализиране на 

конкурентното преживяване между бизнес организацията и потребителя. В исторически 

план се предшества от предлагане на унифицирани ценности, преминава през 

диференциация на ценностното предлагане и достига до пълно и всестранно потребителско 

задоволяване, включително осигуряване на преживяване по повод на създаването и 

размяната на ценността. Съвместното разработване на очакванията и преживяванията 

предпоставя търсенията на настоящите и бъдещите потребители, както и проектира 

подходящи полезни продукти. Дефинира очакванията и организира потребителските 

преживявания. Превръща клиентите в активни субекти на информационен обмен и 

участници в създаването на собствени уникални преживявания. Насочва изграждането на 

конкурентни способности на бизнес организацията към нейния потенциал да предлага 

персонализация на конкурентните потребителски преживявания. 

Възникването на потребителски общности, хетерогенността на взаимодействието и 

съвместното разработване на очакванията и преживяванията може да се определят като 

критични фактори на прехода към разбирането на конкуренцията като форум. Тяхното 

реализиране диференицра традиционната състезателност между бизнеса и активните 

потребители, като я превръща в многообразие от конкурентни взаимодействия по повод на 

създаването и размяната на ценности. Разширява обхвата потребители, които са 

действителни и потенциални участници в конкурентни съперничества и сътрудничества. 

Налага постоянно качество на получаваните резултати, както и независимост от 

хетерогенността и динамиката на потребителските общности.  

В контекста на схващането на конкуренцията като форум конкурентноспособността на 

бизнес организацията се свързва с изграждането на мрежи от технически и социални 

посредници, които позволяват гъвкави конкурентни взаимодействия с потребителя. Това 

създава условия за агрегиране на възможностите на бизнеса и на отделния клиент. Извършва 

размиване на традиционните функции на предлагане и търсене на пазара, като придава 

контекстуалност на позициите на всички участници в конкурентните съперничества и 

сътрудничества. Така конкурентоспособността на бизнес организацията се свързва с 

гъвкавостта на поведението в динамични обстоятелства. Тя трансформира антагонизма, 

присъщ на съперничеството между пазарното предлагане и търсене, в хармонично и 

уникално взаимодействие с потребителя в мрежа за преживявания. Въвежда 

контекстуалност на създадените ценности, като запазва производството на физическия 

продукт за бизнес организацията, но споделя с потребителя преживяването по продуктовото 

проектиране и произвеждане. Конкурентните предимства на бизнес организацията отразява 

архитектирата и капацитета за промяна на мрежата за конкурентни взаимодействия. 

 

Заключение 

Конкуренцията в условия на съвместно създаване на ценности установява модерни 

предизвикателства пред конкурентоспособността на бизнес организацията. Възможностите 

за участие в традиционното съперничество бизнес – потребители се трасформират в 

способности за изграждане на разнообразие от уникални конкурентни взаимодействия. 

Самата конкурентоспособност напуска пазара и намира реализация във всички процеси на 

веригата на ценността. Представата за конкурентоспособността не се ограничава с 
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качествата на физическия субстрат на произвеждания продукт; тя се превръща в знание за 

съвместно създадените персонализирани преживавания. Антагонизмът в поведенията на 

бизнес организацията и на активния потребител се измества от относителността, присъща 

на техните конкуретни роли и взаимоотношения. Конкурентоспособността показва 

архитектурата и капацитета на инфраструктурата за създаване на конкурентни 

преживявания съвместно с други производители, доставчици, дистрибутори, други 

потребители. Тя е също  потенциал за заволяване на промени в търсенето чрез активиране 

ресурси и компетенци. 

Конкурентоспособността на бизнес организацията отличава интелектуалния лидер на 

пазара. 
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КОМУНИКАЦИЯТА КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В 

КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ НА ТУРИЗМА 

Доц. д-р Дарян Бойков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Освен основните стратегии за управление на риска в кризисни ситуации в 

туристическия сектор, комуникациите могат да се използват като вид алтернативна 

стратегия за превенция и възстановяване на туристическата дестинация по време на криза. 

Бедствията и кризисни ситуации, специално в ерата на модерни технологии, създават 

неизбежна връзка между медиите и потребителите на туристически продукти. 

Управлението на комуникациите по време на криза се разделя на три части: комуникации 

преди, по време и след кризата. Риск мениджърът или специалистът по комуникации трябва 

да създаде атмосфера, в която ще изпълнява комуникацията с медиите от първа линия, да 

предлага трудни решения, свързани с промоция на дестинацията и да обезопаси бъдещето 

на дестинацията чрез различни правила в кореспонденцията с медиите. Професионалното 

управление на комуникациите може значително да подобри възможностите на дестинацията 

за възстановяване, даже и за минимизиране на негативните ефекти от криза. 

COMMUNICATION AS RISK MANAGEMENT STRATEGY IN CRISIS SITUATIONS 

IN TOURISM 

Assoc. Prof  Daryan V. Boykov, International Business School – Botevgrad 

Abstract: Aside from basic risk management strategies in crisis situations in tourism sector, 

communication can be used as sort of alternative strategy for prevention and recovery of tourist 

destination at the time of crisis. Disasters and crisis situations, especially in the era of modern 

technologies, create inevitable connection between media and tourism products consumers. 

Communication management in the crisis should be split in three parts: communication before, 

during and after the crisis. Risk manager or communication specialist need to create a good 

atmosphere with media, and create a front line communication plan, to bring difficult promotion 

decisions and to secure bright future for destination through many rules for media correspondence. 

Professional communication management can significantly improve destination chances for 

recovery and even minimize negative effects from crisis.  

Keywords: communication, risk, strategy, crisis. 

 

Като стратегия за управлението на риска в туризма, специално в кризни ситуации може да 

се използва ролята на комуникациите и медиите. Бедствията привличат медиите в мащабни 

размери – те са спекталурани, драматични събития, които се характеризират с човешко 

страдание и подвизи на издържливост и геройство. Според медиите бедствията лесно се 

покриват, предлагат възможности за ексклузивни снимки, които гарантират вниманието на 

аудиторията. Бедствията и кризисните събития показват неизбежната връзка между медиите 

и консуматорите на медийните продукти – новините ще се публикуват и разпространяват 

веднага, без значение колко неадекватна е инициална информацията или източникът е  

ненадежден. Новите технологии осигуряват всяка информация да се разпространи на 

световно ниво в рамките на няколко минути, даже и без присъствието на медии, туристите 

или местното население чрез мобилните телефони или други технологии изпращат 

съобщения към света.  
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Медиите обикновено не проявяват разбиране към последствията върху имиджа на 

туристическата дестинация в случаи на бедствия, поради постоянното търсене на 

ексклузивна новина и така много често увеличават негативното на по-високо ниво отколкото 

реалното. Понякога и липса на предоставяне на пълна информация към аудиторията може 

да се отрази негативно върху туризма, защото се създава мнение, че представителите на 

властта  или локалното самоуправление укриват някои данни от обществото. Журналистите 

най-често са генералисти, а не специалисти. Проблем е липсата на журналистическо 

образование на работещите в медиите. В случаи на недоразбиране върху случилата се криза, 

това значително може да повлияе върху процеса на възстановяването на туристическа 

дестинация. В случай на криза в туристическа дестинация от приоритетно значение е 

локалните туроператори да коментират за медиите само нещата, които са в техния обсег, а 

не да коментират стратегиите за управлението на създадената криза. Медиите имат 

предвидим образец за следенето на бедствия и кризи и така туристическата индустрия може 

да предвиди и да очаква следните дейности от медиите: 

o в началните етапи медиите известяват за  разширяване на кризата и ефектите с фокус 

върху новосъздадената ситуация; 

o в следващите няколко дни се известява за засегнати хора от кризата, както за героите, 

така и за жертвите; 

o в третия етап медиите идентифицират виновниците – Какво е станало? Заради кого е 

станало? Кой не е правил какво е трябвало да прави? Какво може да се направи, 

случката да не се повтори? Как да се намалят негативните последствия? 

Управлението на медиите в случй на криза трябва да се изпълнява винаги така - да се работи 

с медиите, а не срещу тях. Сътрудничеството винаги е по-добро решение от конфронтацията 

и никога не трябва да се забравя,че медиите не са комуникационнен посредник между 

управляващите и журналистите, а между дестинацията и широкото общество. Управлението 

на медиите може да е един от ключовите  елементи на всяка стратегия за управление на риска 

в сектора на туризма, защото чрез тях може отново да се спечели доверието на туристите да 

посещават дестинацията. Без значение какъв вид криза се случва в някоя дестинация, 

методите за ефикасно премахване на негативните последствия са почти еднакви. Ефикасната 

комуникация е обоснована върху принципите на честност и прозрачност, но и върху други 

аспекти, като: 

o промоция; 

o безопасност; 

o пазарни проучвания. 

Професор Ванче С. Бойков счита, че при кризисния ПР са валидни два принципа – един глас 

(представителите на агенцията  поддържат една и съща версия за случилото се) и разкрития 

и демонстриране на отговорност (да не се закъснява с подаването на информация, да се 

демонстрира орговорност и загриженост към ситуацията – да не се хленчи „ние сме 

виновни”, а да се подчертава „ние сме отговорни и правим всичко необходимо за овладяване 

на ситуацията и последиците от нея”).  

Етиката в професията „връзки с обществеността“, е нещо, върху което професионалистите 
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по ПР все повече обръщат внимание. Етиката на една компания не само определя това, което 

тя казва, но и това, което компанията прави - от деловия човек  се очаква да бъде морално 

активен, а  не само да разсъждава етично. Глобализацията изисква по-голяма комуникация 

между хора от различни институции, фирми, държавни и международни организации. ПР 

експертите имат задачата да осигурят баланс на взаимоотношенията и да ги хармонизират174. 

През 2003. година в Манила, Филипини, Световната туристическа организация175 към 

Обединнените нации определи насоките за действия преди, по време и след криза176. Целта 

на управлението на кризите е посетителите да се върщат в дестинациите след криза 

възможно най-бързо. Ефикасното управление на медиите може значително да ускори 

процеса. Регионалните или локалните туристически организации трябва да поемат 

отговорността върху развитието на медийните стратегии за дестинацията, ако имат 

достатъчно ресурси и опит за справянето с медиите комуникациите с ключови партньори на 

индустрията и потенциалните посетители.  

Преди кризата 

Управлението на дестинацията винаги  трябва да е подготвено за най-лошия сценарий, не 

трябва да се подценяват потенциалните фактори, които могат да навредят на туризма. Най-

добрият начин за минимизирането на въздействието от отрицателния риск е да се бъде 

подготвен за отговор и възстановяване. 

Създаване на комуникационна стратегия: 

1. Подготовката на комуникационнен план А, може да е в различни форми, така че процесът 

на планиране трябва да е обоснован върху реалистични най-лоши сценарии: 

o трябва да се  извърши проверка на наличните ресурси за упралвнието на кризата; 

o определяне на роли и отговорности и създаване на командната верига за вземане на 

решения; 

o събиране и поддържане на ключови контакти; 

o включване на обществените сервиси и частните туристически агенции в процеса на 

планиране; 

o тестване на плановете, процедурите и персонала, чрез упражнения, а след това 

мониторинг и поправки върху плановете и тренингите. 

2. Определяне на говорители е от съществено значение: 

o необходимо е медиите да бъдат управлявани от ауторитативно лице; 

o говорителите трябва да бъдат опитни, добре обучени и кредибилитетни 

представители на дестинацията; 

o за случай, че кризата продължи по-дълго време, е необходимо е да се обезпечат 

                                                           
174Бойков, В., 2015:112. 
175Световната организация по туризъм ((UNWTO) е специализирана агенция на Организацията на обединените 

нации и водеща международна организация в областта на туризма. Основните цели на СОТ са подпомагане на 

устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и 

устойчиво развитие, и намаляване на негативното му влияние. 
176Конференцията се проведе от 27 септември до 10 октомври с участието на 107  членки на организацията и 

91 делегации като наблюдатели. 

http://www2.unwto.org/
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повече обучени говорители; 

o целият персонал трябва да мине определен медиен тренинг, включвайки и практика 

за стандартни конференции и специфични пресконференции. 

3. Оформяне на комуникационнен отдел: 

Всяка по-сериозна туристическа дестинация трябва да притежава комуникационнен екип. 

Обикновено такъв екип би трябвало да е част от регионалните или локалните управления и 

трябва да включва персонал, обучен за комуникиране с медиите. Отделът трябва да е 

подготвен със списък с контакти от медиите, както локалните и националните, така и 

международните, няколко телефонни връзки, както и фон на дестинацията – който да 

включва карти, фотографии и статистически данни и факти във връзка с предишните заплахи 

за туризма на дестинацията. Препоръчително е и в уеб сайта да същестува отдел с 

информации. 

Постоянна комуникация с медиите 

Добри и качествени връзки с медиите се създават с години и заради това  е важно да се 

комуникира с медиите постоянно, както в добри времена, така и в лоши. Политиката 

свързана с медиите трябва да е прозрачна и честна. Комуникатори с медиите винаги могат 

да създадат ефикасна вързка с медиите, информирайки за новините в дестинацията, както и 

да отговарят бързо на  поисканата информация от медиите. 

Внимание към локалните медии: 

Локалните медии – вестници, телевизии и радиа са основният източник на информациите за 

международните медии. В случай на криза, местните медии стават глобални в рамките на 

няколко минути. Така екип за управление на комуникациите на една дестинация не трябва 

да пренебрегва местните медии и да се фокусира само към мащабните, а също така местните 

медии ще известяват за събитията много по-дълго от международните.  

Обучение на говорителите за безопасността и сигурността 

Комуникацията върху безопасността трябва да е отговор на действителната кризисна 

ситуация. Когато се създаде криза, говорителите трябва да комуникират в авторитативен 

стил, но трябва да внимават  за баланса между предаване на достатъчно информация и 

пренатрупване на ненужни данни и детайли във вързка с въпроси, свързани с безопаснотта.  

Планиране на промоции 

o Създаване на база партньори, в която трябва да са обхванати всички туроператори, 

работещи с определена дестинация, мащабните туристически агенции и транспортни 

компании, както и местните транспортни компании, маркетинг агенции, хотели и 

туристически организации. 

o Създаване на е-майл система, чрез която може да се комуникира с партньорите по 

време на криза. Рутинно трябва да се започне с обикновени осведомителни 

информации преди случване на кризисна ситуация. Ако комуницията се изпълнява 

само по време на криза, имиджът на дестинацията ще бъде отрицателен. 

o Изпълнението на промоционални действия трябва да е честно и етично. 

Както и в комуникацията, изграждането и подържането на доверието е основа на 

туристическата промоция. Трябва да се избягва свърхпредставянето или 
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заблуждаващо презентиране на дестинацията, защото такива действия могат да 

създадат криза. На пример, Бахамите бяха получили сериозно лоши критики от 

световните медии, поради използването на снимки от Хаваите, Сейшелите и Флорида 

в собствената си адвертайз кампаня. 

Създаване на бюджетни резерви за спешни случаи 

Възстановяване на туристическата дестинация може да бъде изключително трудно, а заради 

това трябва да се обезпечат финансови средства за допълнителна промоция и комуникативни 

дейности в така наречения „спешен фонд“. Също така трябва да се предвиди и ефикасен 

метод за използване на средствата от фонда. 

Обезпечаване на  информация към чуждестранните консултантски институции 

Туристическите дестинации трябва да предлагат информация за чуждестранните 

правителствени институции без предразсъдъци, както и да пренасят реална информация. 

Смисълът на консултантските институции е да предлага достоверна информация за 

туристите, а важно е и информацията редовно да се актуализира. Туристите трябва да са 

осведомени за потенциалните опасности като тероризъм и обществените проблеми, 

метеорологични събития, визен режим, здравни изисквания, културни и религиозни 

различия. 

Подобряване на комуникацията между туристите и структурите, отговорни за сигурността: 

o Дестинацията трябва да притежава уеб-сайт, на който ще бъде обявена информация, 

свързана  с безопасността и спешните случаи. Най-полезната информация, която 

сайтът трябва да съдържа са телефонните номера на спешните служби, валутни 

курсове, дизайн на банкнотите, правила за поведение, места за избягване по време на 

почивката, средни цени на определени продукти, значителността на съхраняване на 

личните документи и копия... 

o Окуражаване на посетителите да научат практики, свързани с здравеопазването и 

местната кухня. Туристическата дестинация трябва да осведомява потенциалните 

туристи как да избягват заболявания чрез промо материали, а специално чрез сайта 

си. 

o Поддържка на добра комуникация с правителствените институции, отговорни за 

сигурността, като полицията, спешните служби, здравеопазването, правните 

институции, агенции за защита на потребителите, защото те могат да имат значително 

влияние върху развитието и управлението на кризите. 

o Включване в определянето на процедурите за безопасност. Туристическата 

индустрия трябва да е в течение с всички мерки на безопасност, свързани с тях и 

трябва да разглежда целия туристически процес – летищата, сухопътния транспорт, 

хотелите, заведенията, шопинг зоните и туристическите атракции. Целта е да се 

създаде безопастно обкържение със съществуването на необходими процедури, които 

да са невидими, но съществуващи и не създаващи рестрикции на идващите туристи. 

o Поддържка и обезпечаване на информация за  сигурността на туристите на 

национално и местно равнище, чрез свързване на туристическите дестинации и 

високи държавни органи. Управляващите трябва да притежават, или ако не 

притежават да създадат правила за безопасност, идентификация на риска и 
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статистическите данни, свързани с предишни инциденти. 

o Обучение на местния персонал, с възможните кризни ситуации и аварии, както и на 

план за действие в такива случаи, чрез организиране на семинари и работни срещи, 

както и за създаване на партньорства между частния и държавния сектор, в областа 

на сигурността (както на пример свързване на хотелска охрана с полицията). Някои 

от страните в света, като на пример Аржентина, Египет, Доминиканска Република 

имат създадена специална туристическа полиция, а някои страни имат кол центрове, 

създадени специално с цел помощ на туристи. 

Подготовка за изследване на кризите: 

o Съхраняване на системи за обмен на информация между туроператорите, хотелите, 

летищата, за актуализирано познание върху заетостта на хотелите, самолетните 

линии, цени и т. н. Обмен на информацията трябва да е в крак с най-новите сведения. 

o Наблюдение на заетостта на здравеопазващите институции в не-кризисни ситуации. 

Брой на хоспитализираните туристи в редовен сезон може да се използва за 

компарация и за предвиждане на евентуалните проблеми в случай на криза. 

o аблюдението на престъпните дейности срещу туристите може да помогне на 

експертите да открият пропуски при службите за сигурност, да ги премахнат, за да 

подобрят качеството на дестинацията и да избягват проблеми, които  могат да доведат 

до криза в бъдещето. Статистиката може да бъде използвана като информация, която 

може да определи план за комуникация в опит за нормализация на кризисна ситуация. 

Намаляването на вредите в първите 24 часа от кризата са най-важни. Неефикасна и 

непрофесионална реакция може значиетелно да влоши ситуацията, а отговорното 

управление може да ускори възстановяването. 

Риск мениджърът или специалистът за комуникация в една туристическа дестинация трябва 

да спазва следните правила: 

1. Комуникации от първа линия 

o Управляващият комуникацията трябва да е честен и прозрачен с медиите. За защита 

на собствения авторитет в осведомяването трябва ясно да се излага какво е познато и 

какво не е. Предоставянето на фактите трябва да не е в непокровителствен начин. Не 

трябва да се прикриват грешки, да се заблуждава аудиторията или да се крие важна 

информация, защото медиите рано или късно ще открият фактите, от които ще се 

получи лош имидж. Свързване с аудиторията – не винаги се обърща към експерти и 

заради това се използват по прости термини, които всяка аудитория може да разбере. 

o Специалистът за комуникация не трябва да укрива информации от медиите или да 

изразява само една гледна точка на събитията, тъй като това ще насочи медиите към 

намиране на други източници, които могат да дават непрецизна или неточна 

информация, а което може да задълбочи кризата и неблагоприятно да повлияе върху 

имиджа на дестинацията. 

o Създаване на медия център, защото медиите търсят ауторитативна организация за 

коментиране и кореспонденция в реално време. Медиа център представлява 

пространство с маси, телефонни линии, което може да се използва и за 

пресконференции. Ако кризата се случи в околността на дестинацията един 
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говорител трябва да е на място, от което постоянно да подържа вързка с централното 

управление на дестинацията.  

o Бързото реагиране е ключово, тъй като новините пътуват глобално, в рамките на 

секунди. За ефикасна работа с медиите е необходимо да се комуникира бързо и да се 

отговори на петте най-важни въпроса – кой, какво, къде кога и защо. Когато точна и 

актуална информация не е налична, тогава на журналисите трябва да се обещае и 

открие информацията, колкото е възможно по-бързо.  

o Информиране за жертвите – комуникация от първа линия по време на криза винаги 

трябва да притежава информация, свързана с това, какво е направено да се помогне 

на жертвите от бедствието. Новини, свързани с икономическите загуби не са 

релевантни, когато по време на инцидента има наранявания или загуба на човешки 

животи.  

o Да се избягват спекулациите и категорични уверения. Спекулациите за това какво е 

създало кризата и кой е виновен за случилото се, не е в рамките на отговорността на 

туристическата индустрия. Участване в спекулации не само че няма да подобри 

нещата, но и ще създаде допълнителни проблеми, ако възникнат конфликти между 

различните институции,  които със сигурност ще бъдат преувеличени от медиите. От 

най-висок приоритет е риск мениджърът  за комуникации да не дава изявления във 

вързка с кризата, които не съвпадат с отговорността на сектор туризъм. 

o Създаване на контекст на кризата. В случай на криза, възникнала  от бедствие, риск 

мениджърът трябва да използва статистики от анализи и карти, в които ще покаже на 

аудиторията, че кризата е обхванала само определена част от туристическата 

индустрия. Необходимо е да се изпълнява мониторинг върху медиите (какво пишат, 

в какъв контекст пишат), да се премахне/свали/неточната информация, която се 

публикува и да се реагира бързо, тъй като новините ще се повтарят и от други 

журналисти. Заради това, риск мениджърът трябва да е подготвен с факти и да 

предлага интервюта с предствителите на седмата сила. 

o Използване на медиите за разпространяването на позитивни аспекти. По време на 

криза, определена дестинация има и възможност да разпространи информация за 

развитието, за нови туристически продукти и услуги, както и за значимост на туризма 

за обшеството. Трябва да се разпространяват позитивни детайли, както на пример как 

местното население помага за възстановяването или как помага на жертвите. 

o Разширяване на мрежата с нови медиини източници. Сътрудничество с други 

организации, които предлагат информация във вързка с кризата, като полицията, 

хотелски сдружения, авио компании, туроператори и международни организации, 

трябва да е координирано и в унисон едно с друго. Тези партньори трябва да бъдат 

осведомени как да контактуват говорителят и персоналът, отговорен за комуникация 

с медиите, трябва да са във връзка с колегите от другите организации. 

2. Вземане на трудни решения за промоция на дестинацията 

o Директна комуникация с туристическия пазар. Не трябва да се позволява ключови 

партньори да разчитат на информация, която получават от медиите. Детайлите 

свързани с кризата трябва да се  получават директно от дестинацията – какви са 

вредите, има ли жертви, какво е предприето за кризата да не се повтори и т. н. 
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Партньорите трябва да са осведомени за сигурността, промоцията и туристическа 

политика, а също така трябва да получават информация своевременно. Дестинацията 

може да организира т. нар. „опознавателни екскурзии“, за туроператорите, за да се 

уверят от първо лице каква е ситуацията. 

o Промяна на промоционалните съобщения. Вместо премахването на рекламата на 

дестинацията, може да се промени съобщението, в което да се сложи акцент върху 

безопасността в дестинацията. Рекламата може да акцентиравърху съчувствието към 

жертвите и върху това, какво се прави за възстановяването на услугите и бизнеса. 

o Налагане на промоционални събития и туристически изложения. Туристите трябва 

да разбират, че дестинацията е стабилна и няма да изчезне поради кризата. Най-

добрият начин за демонстрация на безопасността е организиране на редовни 

промоциоонални събития, когато е възможно. Кризите несъмнително ще увеличат 

вниманието към дестинацията на събитията и ще създаде повече възможности за 

комуникация, а също така дестинацията ще предоставя най-нова информация  за 

възстановяването. 

o Обезпечаване на промоционални бюджети. В кризисни ситуации обиновено 

правителствата отделят  по-голямо внимание към туристическата индустрия 

отколкото в типични условия. Управлението на дестинацията трябва да се възползва 

от възможността и да потърси увеличение на промоционалния бюджет за да 

стимулира повторно идване на туристите и на възстановяването на инустрията. 

o Инициране на финансова помощ и фискални мерки за поддържка на туристически 

компании. Правителствата трябва да работят близко с туристическата индустрията, 

да направят превентивни мерки преди кризата за да намалят вредите по време на 

криза. По време и след криза, намаляването на такси, субсидии, освобождаване от 

визоврежим, намаляване на летищни такси, са някои от мерките, които  могат 

благоприятно да влияят върху туроператорите, авиокомпаниите да продължат 

работата си върху района, засегнат от криза. 

o Създаване на кол център. Кол центърът трябва да предлага информация за ситуация 

в дестинацията и да отговаря на въпроси на посетителите и близките им. Кол 

центърът трябва да предлага информация на колкото е възможно повече езици. Също 

така съществуването на кол център трябва да се рекламира чрез сайта на 

дестинацията и по време на пресконференциите. 

o Наблюдение върху безопасността и сигурността. Както при управлението на риска, 

така и в управлението на криза, е необходимо да се изпълнява мониторинг върху 

рисковите  дейности, да се идентифицират и анализират рисковите дейности за 

съпротивление на кризата, както и за възстановяване след криза. Организацията или 

дестинацията трябва постоянно да поддържа индустрията информирана за упраление 

на кризите, както и за сигурността. 

o Координация с агенциите за аварийните ситуации. Трябва да се осигури регулиран 

достъп на медиите до местността на аварията, защото забрана за присъствието на 

медиите само увеличава ексклузивността на снимките и записите, които ще направят, 

само поради причината, че са забранени от управлението. 

o Интерна комуникация. В много случаи на криза вътрешна (интерна) комуникация е 
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пренебрегната. Но е от изключително значение и персоналът да е осведомен, защото 

това подсилва екипа и предотвратява разпространяването на слухове и неточна 

информация.  

3. Тактика за бързо изследване 

o Запознайте посетителите. Създаване на екип за изследване, който ще открие 

обществено мнение чрез анкети и интервюта, който ще трябва да открие от къде идват 

туристите и защо, а с получената информация трябва да разполага отделът за 

промоцията на дестинацията. 

o Мониторинг на медиите. Трябва да се обърне внимание към това, какво се публикува 

за дестинацията, а получената информация да е на разположение на отдела за 

комуникации и промоция. Мониторинг на медиите нормално и се изпълнява от този 

отдел, но по време на криза винаги им е необходима асистенция.  

След кризата 

1) Комуникации за изграждане на имиджа 

o Проактивни комуникации. Трябва да се изпълнява промоция за това, какво се случва 

в дестинацията след кризата, по точно какво е изпълнено за туризма  да се върне в 

стандартните рамки. Журналистите трябва да бъдат осведомявани за плановете за 

възстановяването, както и за времето, през което плановете ще се изпълнят. 

Обезпечаване на много информация за медии е от мащабно значение – трябва да се 

предоставят копия на доклади, копия на разговори, карти,  снимки, записии т. н. 

Възстановяването след криза изисква релокиране на човешки ресурси в отдела за 

комуникации. 

o Издирване на положителни новини. Управлението на туристическата дестинация 

трябва да стимулира положителните новини, т.е. да показва на медиите, че 

туристическата дейност се изпълнява нормално.Трябва да се акцентира върху 

пристигане на нови туристически групи, на отваряне на нови атракции, обновяване  

на вече съществуващите продукти и услуги. Целта е да се демонстрира, че бизнесът 

се изпълнява както винаги. Промоцията не е задължително да е свързана с туризма, а 

може да е насочена към  спортни събития, научни откровения, културни събития, 

филмови и пазарните трендове. 

o Увеличаване на пътувания за запознаване на журналисти. Покана към пресата да 

посетят дестинацията след криза може да е многоползотворно. Темата на 

опознавателните пътешествия трябва да е свързана с изминалата криза, трябва да се 

осъществят контакти между журналистите и местното население. Най-доброто нещо 

в такива опознавателни пътешествия, е че се създава възможност за създаване на 

индивидуални връзки с журналистите, които по този начин могат да бъдат 

мотивирани да пишат по-добро за местността с години напред. 

o Подсещане за юбилеи. Област, която е пострадала от криза може да бъде 

преразгледана от медиите по  време на ключови юбилеи – 100 дни, шест месеца, една 

година, две години, 10 години. Тези дати са добра възможност за обновяване на 

комуникацията с медиите, така че по това време трябва да съществуват подготвени 

материали, които ще покажат обновяването на дестинацията. 
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o Очакване на правни действия. Хора, засегнати от кризата или бедствието ще лобират 

за изследвания, ще подават жалби и ще предприемат съдебни процеси. Риск 

мениджърът и останала част от управлението на дестинацията трябва да бъдат 

подготвени за съдебни процеси и изследвания. Ако медиите пренасят неточна 

информация, свързана с кризата или с управляващите я, веднага трябва да се реагира 

и тя да се премахне. За това е необходима подготовка на доказателства, които ще 

обяснят какво е правено за да се предотврати кризата и да се намалят негативните 

последствия. 

o Създаване на вестник в рамките на сайта на дестинацията. Може да се осъществи 

алтернатива на мас медиите, чрез създаване на отдел „новини“ в сайта на самата 

дестинация. Уебсайта на дестинацията притежава неограничен простор за 

представяне на задълбочената информация във връзка с кризата и случките в 

дестинацията. Също така информацията може да се подновява ежедневно, което не е 

случай с мас медиите. 

 

2) Флексибилност в промоцията 

o Създаване на нови продукти. Акцент в създаване на нови туристически продукти 

трябва да се цели към най-отпорните пазари като голф, ски, спортни събития, култура, 

меден месец... 

o Насочване към опитни и специални туристи. Туристи, които често са посещавали 

определена дестинация и които често пътуват повече няма да бъдат задържани от 

кризата, както новите туристи, които никога не са посещавали дестинацията. 

Индивидуални туристи, които пътуват поради определено хоби, няма да се откажат 

от дестинацията – като гмуркачите, алпинистите, археолозите и т. н.  

o Създаване на специални промо цени. Вместо състезание с цени с други дестинации, 

които не са засегнати от кризата или просто намаляване на цените, могат да се 

създават специални оферти, специално за уикендите по време на сезона или около 

дати на фестивали. Ключово не е дестинацията да бъде най-евтина, а да предлага най-

добрo съотношение качество-цена (анг. - value for money). 

o Бърза промяна на промоционални стратегии. Управлението на туристическите 

дестинации трябва да е готово за изпълнение на промяна в промоцията към 

обещаващите пазари. Обикновено тези пазари са туристите, които са в близост до 

дестинацията и които са запознати с областта. Туристите по-трудно ще рискуват 

пътуване в непознати дестинации за непознати продукти и услуги. Също така 

дестинацията не трябва да харчи ресурси на промоция на пазари, които все още не са 

готови за алтернативни продукти и услуги. 

o Промоция на селски туризъм / къщи за гости, семейни хотели/. Този вид туристи 

могат да запълнят липсата на чуждестранните по време на периода на 

възстановяването на дестинацията. Промоция на родния пазар след криза може да 

възобнови стандартната работа на хотелите. Съществуват различни примери (Бали, 

Дубаи, Бахреин) когато туристическите служители бяха изненадани, че родните  

туристи прекараха повече време на почивка от посетителите от далечни държави. 

o Опознавателни пътувания за туроператорите. След кризата, когато ситуация в 
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дестинацията позволи, управлението на туризма трябва да организира 

опознавателните пътувания за туроператорите, за да им покаже какво е сторено в 

дестинацията след кризата. Трябва да се организират специални събития и заседания, 

кадето ще може да се комуникира с партньорите от международната общност. 

o Засилване на сътрудничество. Кризните ситуации обикновено увеличават 

солидарността на хората, а сътрудничество е от изключително значение за 

възстановяването. Подобрена координация за туристическата промоция между 

държавния и частния сектор е ключово, както и евентуална мулти-държавна 

промоция на продуктите и услугите. 

o Сериозно възприемане на туристическите указания. Необходимо е създаване на 

контакти с правителствата на страните, които са публикували съвет за избягване на 

пътуване в дестинацията, защото туристите често обърщат внимание към изявления 

на собственото министерство на външните работи. Туристическата дестинация 

трябва да обезпечава поток на информация към такива чужди министерства, с 

детайлите за локацията на инцидентите, както и с информация за това, какво е 

направено за дестинацията да е по-безопасна и кога е сигурна за туристите. 

Управлението трябва да лобира релевантните правителства и да кани официалните 

представители да видят и преценят ситуацията сами. 

3) Сигурност за бъдещето 

o Преценка на процедурите за безопасността. След кризата е необходимо да се изпълни 

нова преценка на риска и опасностите, както и системите за сигурност, за да се 

определи дали са адекватни. Сигурността трябва да е възможно най-малко 

натрапчива и да не забавя туризма от възстановяване. Управлението трябва да 

поднови мерките за сигурност с цел да подсигури туристите, че безопасността на 

туристите заема значително място за управляващите. 

o Подобряване на качеството на услугите и съоръженията. Риск мениджърът трябва да 

насърчава качеството 

o чрез разглеждане на възприятието на туристите за дестинацията, чрез анкети, 

интервюта, анализи и други методи, както и да рекламира успешните практити и да 

работи върху създаване или подобряване на потребителско обслужване, защото на 

посетителите трябва да се предостави възможност да се оплачат ако очакванията им 

не са изпълнени. 

4) Ефикасно използване на изследванията 

o Проучване на пазарите за възприемане на дестинацията. Изследвания на 

потенциалните посетители и туристически партньори в първичните пазари са 

значителни, защото обезпечават информации за тряхно възприятие и опасенията за 

дестинацията. Събирането на тази информация е от голямо значение за организиране 

на промоционални кампании, защото за да се започне с промяната на възприятието 

върху дестинацията, важно е да се знае каде се намираме. 

o Ангажиране на изследователски агенции и маркетинг компании. В случай, че 

дестинацията не разполага с достатъчно ресурси сама да изпълнява излседвания на 

пазара, може да ангажира външна агенция, която може да предприеме по-мащабно 

изследване, а също така да предостави възможно най-реални данни. Също така, ако 



323 

дестинацията не може да изпълни маркетинг кампанията си поради липса на ресурси, 

може да ангажира маркетинг компания за промоционални услуги, която може да 

стигне до по-голяма аудитория. 

Кризисните ситуации не трябва да се разглеждат като безнадеждни ситуации. Има начини за 

успешно преодоляване на кризата и един от най-важните фактори при управлението на кризи 

е добрата комуникация. 

Комуникацията в кризисни ситуации в туризма трябва да бъде част от корпоративната 

култура, за да може туристическата организация да се представи на медиите в най-добра 

светлина по време на извънредна ситуация, да знае какво може да се очаква от медиите и да 

не забравя човешкия фактор. 

Туристическите организации трябва да обучават персонала, за да общуват с медиите в 

кризисни ситуации. Най-малко 90 процента от времето на говорителя трябва да се посвети 

на чата и гледане в публиката, а само от време на време може да погледне в бележника. 

Публиката не трябва да се гледа директно в очите, защото това  може да бъде неудобно за 

слушателя и „самоиубийстено“ за говорителя177. 

Наред с другите неща, мениджърите трябва да предвиждат въпроси, да отговарят по време 

на интервюта и да контролират ситуацията доколкото е възможно. 
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Резюме: Докладът изследва и анализира основни направления в развитието на 

глобализацията в туризма под влияние на засилващата се дигитализация. Специално 

внимание се отделя на новите бизнес модели и иновативно предимство в сферата на 

туризма. 
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Abstract: The current paper analyses the contemporary business models- new and tranfromative 

in search of solutions and answers of current market challenges. The authors defend the thesis that 

new technologies are only the tool, rather than final solution, panaceia or prompt business answer, 

ganating the added value and competetivness.  

Keywords: business model, digitalization, new technologies 

 

Увод  

Съвременнните бизнес модели са обект на особен интерес през последните десетилетия, 

като един от основните фактори за развитие, иновативност и конкурентоспособност. От една 

страна, причина за това са променящата се външна среда за правене на бизнес, както и 

вътрешнофирмената способност, капацитет и адаптивност да прилага и постига своите цели.  

Достъпа до новите технологии като механизъм на разпространение на нови идеи, иновации 

в условия на силно глобализирана среда в туризма променят облика на съвременния туризъм 

и утвърдените бизнес модели. Адаптивност и гъвкавост по отношение на новите 

възможности за промение в бизнес модела в променената пазарна среда са сред факторите, 

оперделящи основата за растеж и конкурентоспособност. Потребността от трансформиране 

съществуващите и/или прилагане на нови подходи и бизнес модели се предопределя от 

динамичните пазарни промени, дължащи се предимно на  приложението на новите 

технологии. Сред тях се открояват по-голяма достъпност до стоки и услуги на 

производители от целия свят; рязкото покачване изискванията на потребителите по 

отношение качеството на продуктите и сроковете за доставка; по-голямата възможност на 

потребителския избор, което значително съкращава продължителността на жизнения цикъл 

на продукта; засилена конкуренция в предлагането на нови продукти с по-високо качество 

и много други.  

Традиционно бизнес моделите в туризма се свързват с генериране на добавена стойност на 

туристическия продукт, превръщайки го в различим, продаваем, предпочитан, конкурентен 

и печеливш. Динамичните промени на дигитализация драстично промениха както 
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потребителското поведение, така и бизнес моделите за предоставяне на туристически 

продукт. Настъпилите промени не са само по отношение на каналите на комуникация, 

доставка, маркетинг и реклама, но също така по отношение и на редица специфични 

характеристики на продукта. 

В настоящият доклад, бизнес моделите ще бъдат разглеждани в контекста на 

дигитализацията и способността на туристическите предприятия да се трансформират и 

герерират икономически растеж, конкурентоспособности и оцеляват на глобалния пазар.  

 

Бизнес модели в туризма – предизвикателства и решения 

Понятието бизнес модел в туризма е преди всичко разбирането за това как се прави бизнес 

(Alegre I., Berbegal-Mirabent J. , 2016) (Baden-Fuller C.. Mangematin V. , 2013) (Casadesus-

Masanell R. Ricart J., 2010) (Chesbrough, 2010).  Друго широко разпространен подход за 

дефиниране на бизнес модела е изследването му като инструмент за стратегически анализ 

за генериране на добавена стойност от дейността (Zott C. Amit R. , 2013). Някои автори 

анализират бизнес моделите като алтернатива на правенето на бизнес и разбиравнето за това 

как оперират за да постигат съответните резултати извеждайки общи характеристики на 

водещите практики като прилаган модел (Osterwalder and Pigneur, 2009). Литературния 

преглед по темата показва наличието на поле, в което темата за бизнес моделите все още 

буди дискусии сред научните среди Diaconu, 2012; Fageda and Flores-Fillol, 2012b; Heicks, 

2010). Основните спорни въпроси са свързани с това, с какво бизнес модела се различава от 

стратегия, тактика, управление на конкурентоспособността и други. Бизнес моделите се 

използват също така и за анализ на локалните и социални измерения на туристическия 

бизнес, връзки с други сектор,  управление на дестинацията и ролята на бизнес моделите, 

като фактор за успех.  

Концепцията за бизнес модела като успешна практика навлиза от средата на 90-те години, 

особено силно повлиян от навлизането на Интернет технологиите и навлизането на е-

услугите, като съвременните бизнес модели са изцяло възможни благодарение и основно на 

технологичните промени, които позволяват създаването на нови и конкурентоспособни 

туристически предприятия в съществуващата бизнес среда.  

Често когато става въпрос за бизнес модели се отчитат предприемаческата култура, 

иновативността, способността за трансфер на иновации, адаптивността и други фактори, 

определящи модела на поведение в динамичната глобална среда. В тесен смисъл за 

отделното туристическо предприятие, бизнес модела включва набор от дейности, отговорни 

за добавената стойности и механизма за генериране на печалба и издръжка на дейността 

(Reinhold et al., 2017). Този подход в съвременната бизнес среда, обаче е прекалено 

симплистичен и общ. Управлението на логистичната верига в туризма се превръща във все 

по-комплексен, сложени и многостранен процес на взаимодействие от широк кръг от 

партньори, конкуренти, доставчици не само в реалната, но все повече във виртуалната среда. 

Фирмите, отговорни да добавената стойност става все по-разнородни като профил, предмет 

на дейност, специализация и мащаб, но общото между тях е способността гавкаво и 

адаптивно да се ингерират в дигитална среда, не просто като участници в логистичната 

верига, но съща така и като разпознаваеми носители на добавена стойост от гл. т. на 

потребителя. Именно това ни дава основание да се фокусираме върху новите технологии, 

като най-динамичния елемент както от външната обкръжаваща среда, така и от вътрешната 
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среда на отделната организация като водещ фактор за трансформация на бизнес моделите в 

туризма.  

Основната теза в настоящият доклад е, че новите ИКТ са предпоставка, инструмент и 

възможно решение за бизнес моделите, но не и самоцел. Новите технологии, в т.ч изкуствен 

интелект, Интернет на нещата  (IoT), смарт решения, роботизация и облачни решения и 

други отдавна са обект на внимание и дискусии.  

Внедряването самоцелно на нови решения и/или преминаването на радикално нови бизнес 

модел не е панацея на всички проблеми. Трансформацията и/или промените трябва да са 

насочени към подобряване на съществуващите бизнес процеси, като гръбнак и структура на 

всяко туристическо предприятие. Често срещана причина за провал е стартирането на 

мащабни промени и трансформации, без достатъчна готовност и капацитет за подобни 

промени. Практиката показва, че понякога относително малки иновации, могат да донесат 

значима добавена стойност и конкурентоспособност на туристическото предприятие. Така 

на пример, веригита пицарии „Домино“ в САЩ предлагат приложение „Пица шеф“ което 

позволява да се визуализира цялстния процес по приготвянето на пица с участието на 

потребителя, без дори да се налага да се обаждат по телефона. Сред водещите стартиращи 

компании за 2019 година е и компания, която започва като малък стартъп, но насочен към 

много конкретен пазар без много конкуренция. Решението, което фирмата предоставя е 

платформа за електронни визи, насочена към всички пътуващи през целия процес – от 

информация за това за кои страни е небоходима виза, през цени, продължителност  и срокове 

за издаване, валидност и т.н. Дори в свърхглобализирания свят едно такова решение носи 

изключително добавена стойност за крайните потребители, за компания от микро ниво с 

едва пет служители.  

Мобилните приложения продължават да бъдат сред водещите решения и предложения от 

страна на туристическия бизнес. Паралелно с това редица проучвания потвъждават 

тенденцията тези приложения да събират потребителска информация към трети страни, като 

основа на разработване на нови стратегически решения и промени в бизнес моделите. На 

практика бурния растеж на т.нар.  FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) се 

дължи именно на притежавание огромни бази данни с информация за потребителите им, 

което им дава предимства при таргетирането и персонализирането на продабжите. 

Приложенията от коите се извлича най-много информация са медийните, игрите и тези 

насочени за деца. Интересен пример е политиката за поверителност на информацията на 

платформата за настаняване Airbnb. Приложението получава информация за използваното 

устройство и местоположение, като данните се обработват с различни цели като 

таргетиране, реклама, актуални оферти  и други. Интересно е, че разрешението или 

приемането на общите условия от потребителя, дава достъп включително да снимките, 

които са географски локализирани по подразбиране. Т.е. събраната информация дава пълна 

характарестика и описание на посещаваните места, заснети обекти, почивки, предпочитания 

и т.н. И всичко това, спазвайки политиката за GDPR за управление и достъп до лични данни.  

Много от новите решения, предлагани от редица ИТ компании като готови бизнес решения 

все още са в зародиш, т.е. прекалено млади и често пъти неспособни да отговорят на 

големите очаквания които бизнеса има. Това важи в още по-голяма сила за МСП, които са 

гръбнака на туристическата индустрия.  



327 

Трансформацията и/или внедряването на нов бизнес модел означава навлизане в нова фаза 

на фирмено развитие, като борбата за запазване на конкурентното предимство не остава 

статична, а като продължаващ и непрекъснат процес, налагащ постоянно развитие. Бизнес 

моделът не е еднократна, оздравителна програма. По правило въвеждането на бизнес модел 

или неговата трансформация, обезателно засяга всички вътрешнофирмени стопански 

процеси, крайния резултат е по-висока конкурентоспособност, по-висока добавена стойност 

за потребителя като при това променя йерархичната структура, рационализира дейността, 

налага нов начин на работа и организация, премахва излишните операции и длъжности, 

унищожава бариерите между функционалните подразделения, полага основните за 

съвместна, екипна работа и обмен на информация. Въпреки това, бизнес модела само по 

себе си, за конкретната фирма не може да направи чудеса, тъй като в сферата на туризма 

участниците по веригата за доставки са обвързани, както вертикално, така и хоризонтална, 

включително с активното участие на потребителите. Новите технологии дават таза така 

необходима обща, споделена платформа която позволява на отделните стопански единици, 

трансформиращи или навлизащи с нови бизнес модели да променят, общи стопански 

процеси в посока съкращаване на разходите, ускоряване на работните процеси и 

осигуряване на конкурентно предимство и/или добавяне на стойност.  

Цикълът на интернационализация в туризма преминава през обединени маркетингови 

усилия, откриване на задгранични представителства, трупане на опит и като заключителен 

етап – прехвърляне на производството (Plugh & Path 2003, Johanson & Vahlne 1977, Jones 

2005, Wolf 2004). Проучванията посветени на динамичния ръст на интернационализираните 

предприятия показва обособяването на т.нар. „родени глобални“ фирми, което поставя под 

въпрос теорията за етапността и еволюционния подход на интернационализацията  на базата 

на натрупване на опит и познания (Madsen T., Servais P., 1997; Chetty, S., Campbell-Hunt C., 

2004). Тези родени глобални фирми са следствие преди всичко на ранното интегриране от 

самото им създаване на нови технологии, герериращи друг тип добавена стойност като 

така създват радилакално различни бизнес модели.  

Компаниите от ИТ сектора се превърнаха в неразделна част от туристическата индустрия. 

Паралелно с това протичат и значими промени в потребителското поведение, което се 

отразява върху бизнес моделите и стремежа дза проедставяне на персонализирани продукти 

и услуги, отговорни за създаването на добавена стойност.  

Безспорно ИКТ промениха радикално туризма. Развитието на туристическия онлайн пазар 

(т.нар. е-пазар) може да се определи като драстично през последните години, като паралелно 

с това се промени бизнес модела и взаимоотношенията между търсенето и предлагането на 

туристически продукти. Една от най-забележителните промени е в модела на предлагане, 

където ИТ технологиите дават възможност да се предлагат продукти, без да се инвестира и 

поддържа инвентар и наличност. Такъв е примера с компанията Airbnb.com която се 

очертава като водеща платформа предлагаща настаняване, без самата тя да притежава 

каквото й да е. Споделената икономика се посочва като един от новите, трансформиращи 

бизнес модели, които настъпват и обхващат все по-широк спектър от услуги, в сферата на 

туризма по отношение не само на настаняване (Airbnb) и транспорт (Uber), но също така за 

развлекателни, екскурзоводски и други услуги. Участието и навлизането на споделената 

икономика, обаче – е единственото решение в търсене на работещи и ефективни модели. 
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Както посочва П. Иванова „икономиката на съвместно потребление, ще има ефекта на 

следващата индустриална революция, но на персонално ниво178“.  

 

Вместо заключение  

Дигитализацията и по-конкретно новите ИКТ в туризма направиха възможно да се говори 

за световен пазар и икономика. Оттук и ключовата роля на информацията – икономическа, 

финансова, политическа, научно-техническа. С ръста и мащаба на икономическата дейност 

е необходима все повече по обем и качество информация. Може да се твърди, че се създават 

огромни масиви от информация, които се обособяват в самостоятелен пазар за 

международна информация, скъпа услуга, бързо губещ от стойността си, нуждаещ се от 

постоянно обновление и допълване. 

В този контекст новите бизнес модели в туризма трябва да могат да посочат отговора за 

това, как трябва да се прави съвременен туризъм, но просто като доставка, логистика, 

обвързаност и завършеност на продукта, а като добавена стойност и изгода за участващите 

страни.  

Новите технологии са инструмент, безспорно важен и значим, но не и панацея или готово 

решение за предизвикателствата на съвременната икономика. Бизнес моделите са също така 

и производно на етапа на развитие на сектора като цяло, в т.ч. дестинационно, установени 

партньорства и правила за работа. Причината за това е, че туризма продължава и ще бъде 

изключително разнороден от страна на участиците сектор, представляван преди всички от 

МСП, с ограничен капацитет и иновативност.  

Иновациите могат и често пъти са следствие от приложение на нови ИКТ, но не се изчерпват 

само с това и не се приемат със знак за равество. Практиката е показала, че отделните 

иновации, заедно създават верижна реакция, която води до значими трансформации чрез 

интерпретация и социална адаптация допринасйки за безопасността, преживяването и 

удоволствието от туристическото пътуване (Hjalager, 2015: 3). От друга страна, 

иновациите променят облика на туристическите предприятия, като спомагат за по-голяма 

рентабилност и ефикасност, обвързвайки отделните играчи в нови мрежи и системи 

(Stipanuk, 1993), променяйки изцяло бизнес моделите и начина на правене не бизнес. За част 

от туристическите предприятия, ключово е технологичното ниво на доставчиците по 

веригата за добавена стойност, респективно трансформации и иновации свързани с 

процеса и самия продукт. За други предприятия, водещи са очакванията, потребностите 

и изискванията на потребителите, които налагат адекватен отговор от страна на 

предлагането (Malerba J. Ed., 2004).  Независимо от това, анализа на съвременните бизнес 

модели в туризма покзава, че те се оснвовават преди всичко на обвързанността, ролята на 

социалните мрежи и споделянето; информираност, прозрачност и достъпност на 

информацията; приложение на различни технологии, изкуствен интелект, уеб базирани 

други решения за бизнеса; интерактивност, достъпност и персонализирани услуги чрез 

различни мобилни приложения, в т.ч. геймификация, интерактивност и/или увеличена 

реалност и други елементи с основа цел добавяне на стойност към преживяването на 

потребителя. Не на последно място по значение стоят и т.нар. решения за бизнес анализ 

                                                           
178 Иванова П. Съвременен поглед върху приложението на съвместното потребление в туризма// Бизнес 

управление, бр.2/2017. ISSN: 0861-6604, с. 92  
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(Business Intelligence), което по дефиниция включва „способността на организация да взема 

конкурентни стратегически решения, базирайки се на аналитичната обработка на големи 

масиви информация“ (Chaudhuri S., Dayal U., Narasayya V. 2011). Решенията за бизнес 

анализ са насочени преди всичко към правлението на продажбите, клиентската база и не на 

последно място с управлението на финансите, чрез такива аналитични инструменти като 

средства за оперативна аналитична обработка (OLAP); средства за интелигентен анализ на 

данните (data mining); инструментални панели; (г) средства за генериране на отчети (Fuchs, 

M., Höpken, W., Lexhagen, M., 2015; (Schmunk, S., Höpken, W., Fuchs, M., Lexhagen, M., 

2014). 

Новите ИКТ и протичащите процеси на дигитализация днес са отговорните за 

трансформацията на бизнес моделите в туризма, като  средство за иновативност, 

повишаване на конкурентоспособността посредством осигуряването на нови услуги и 

начини на работа или интензивен растеж. Позитивните ефекти от новите ИКТ в туризма се 

проявяват не само по отношение на производителност, рентабилност (съкращаване на 

разходите), пазарен дял и присъствие на повече пазари, но също така и по отношение на 

ефективност, ефикасност, по-високо качество, гъвкавост и по-високо удовлетворение на 

потребителите.  
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ТЕХНОЛОГИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ 

Доц. д-р Венцислав Минков, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Счетоводството представлява една стройна информационна и управленска 

система. Тази система има вътрешен статус и компоненти, които се проявяват във взаимна 

връзка и зависимост един от друг. По същество тези компоненти могат да се определят по 

различен начин, независимост от собствена им обособеност и функционалност. Общо в 

съвкупност те формират технологията на счетоводството, която е натоварена да произведе 

счетоводна информация. Процесът е законово определен като задължителен и в най-голяма 

степен осигурява управлението на предприятието. Правилното формулиране на 

компонентите на системата има важно значение, както за счетоводната практика, така и за 

обучението по счетоводство. 

Ключови думи: счетоводство, счетоводна информация, управление 

 

THE ACCOUNTING TEHNOLOGY AT A NEW POINT OF A VIEW 

Assoc. prof. Ph.D. Ventsislav Minkov, International business school - Botevgrad 

Abstract: Аccounting is a structural informatic ana management system. This system has internal 

status and components, which are in a relation to one another. These components can be defined 

diferently and indipendibly of their functionality. When they are combined they formed the 

tehnology of the accounting, which in hand provides accounting information. This process is ligaly 

defined and in hand asure the management of the accountancy. The right defining of the 

components of the system has a significant importance to the accounting practice as well as 

accounting education. 

Key words: accounting, accounting information, management, system components, procedures. 

 

Технологията на счетоводството е един непрекъснат процес на обработка на получените 

отчетни данни за производство на счетоводна информация. Технологията е съвкупност от 

последователни процеси с цел получаване на продукт. В случая става въпрос за определен 

вид информация. Още тя се разбира като съвкупност от средства и начини за постигане на 

определена цел. От възникването на счетоводството, като практика през ІХ-ХІ век и като 

теория в края на ХV век, са изминали стотици години.   От самото начало до сега 

счетоводството е претърпяло редица промени, свързани с две неща. 

Първо, промени, които управлението налага на счетоводството с цел неговото 

усъвършенстване. Наистина по-добрата информация предполага по-добро управление, 

защото управлението винаги е било и винаги ще бъде информационен процес. Подобна е 

ситуацията с истинското мляко, което предполага истинско сирене и истински кашкавал. 

Второ, промени, които средствата за обработка, пренасяне и съхранение на счетоводната 

информация изискват от счетоводството. Тези промени, за разлика от първите, са присъщи 

преобладаващо за последните 50-60 години, когото беше постигнат гигантски скок в 

обработката и пренасянето на всякакъв род информация.   
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Разногласия относно съдържанието на технологията на счетоводството, позната като 

елементи на неговия метод, не се срещат в научното пространство. Отделните елементи 

обаче се определят по различен начин при отделните изследователи. 

Ив. Душанов, изтъкнат и водещ представител на счетоводната теория и практика отбелязва, 

че методът на счетоводството е логически изградена и обективно съществуваща 

съвкупност от способи и средства за създаване на счетоводна информация.179 Така 

способите и средствата на метода се поставят в основата на създаването на счетоводната 

информация. 

Подобни схващания застъпва Б. Йонкова180 в колективна разработка. Тя приема утвърденото 

мнение на специалистите в областта на счетоводството, че способите формират 

съдържанието на метода на счетоводството.  В защита на това становище тя добавя, че 

посоченото разбиране е останало непроменено през стотиците години от неговото 

представяне от Лука Пачиоли в труда му „Трактат за сметките и „записванията“, публикуван 

през 1494 година във Венеция.   

Л. Петров определя тези елементи като съвкупност от методи /елементи/, чрез които се 

отразяват непрекъснато по място и време, последователно и взаимосвързано измененията  в 

имуществото на предприятието.181  Това разбиране може да се определи като класическо в 

теорията и практиката на счетоводството. 

Друг автор182 определя елементите на технологията на счетоводството като методи, 

способи, чрез които се решават определени задачи при получаване на счетоводна 

информация. Среща се и широко тълкуване на  разглеждания проблем, в което се включват 

понятията: способи, прийоми, методики, техники, процедури, инструменти или 

инструментариуми.183  

М. Динев184 излиза отчасти от статуквото и традицията като третира метода на 

счетоводството по оригинален начин. За какво става въпрос?  

Първо, авторът групира методите на счетоводството в две групи: специфични и 

универсални. Първите се използват само в счетоводството, а вторите имат широко 

приложение. В първата група той включва посочените по-горе осем елементи. 

Второ, авторът приема, че методът на двойното обхващане на обектите на счетоводното 

отразяване /двойно записване/ с основание се счита като основен, като „душа“ на 

счетоводството, като негова същностна характеристика.   

Трето, някои методи, по-конкретно документирането, той определя като твърде оспорвани 

за счетоводни методи.  

                                                           
179 Душанов, Ив. Обща теория на счетоводството. София, РОМИНА, 2008, с. 59. 
180 Башева, Сн. и  др.  Основи на счетоводството. София, Издателски комплекс – УНСС, 2013, с.116-117. 
181 Петров, Л. основи на счетоводството. София, МАРТИЛЕН, 2011, с. 53-55. 
182 Дочев, М. Счетоводство. В. Търново, АБАГАРД, 2008, с. 68. 
183 Илиев, Г. Счетоводство, В. Търново. Фабер 2009, с. 70. 
184 Динев, М. и К. Златарева. Теоретични основи на счетоводството. София, Издателство на  ВУЗФ, 2011, с. 

100-104. 
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Като обобщение можем да посочим, че в теорията се използва доста широк набор от 

понятия, които характеризират отделните елементи на счетоводната технология. Това са 

понятията: 

o способи; 

o средства; 

o методи /елементи/; 

o прийоми; 

o методики; 

o техники; 

o процедури; 

o инструменти; 

o инструментариуми и др. 

Това широко третиране по отношение на теорията на счетоводството може да бъде 

оправдано. Проблемът обаче се отнася и за счетоводната практика. В още по-голяма степен 

това се отнася за обучението по счетоводните дисциплини. В тази светлина е полезно да се 

определи едно понятие, което да отговаря на същностните характеристики на  елементите 

на счетоводната технология. 

Основно в теорията на счетоводството се използват понятията: метод на счетоводството, 

елементи на метода на счетоводството и отделни методи на счетоводството. 

Според българския тълковен речник „методът“ представлява подход за теоретически 

изследвания или за практическо осъществяване на нещо. От философска гледна точка 

понятието „метод“ се свързва с изследователската последователност „принципи-категории-

подходи-методи-похвати“.  

Следователно става ясно, че основните характеристики на понятието „метод“ са следните: 

o това понятие се използва предимно за теоретични изследвания; 

o осмисля се предимно като подход за постигане на определена цел; 

o свързано е с принципи, категории, похвати .на определено изследване; 

o методът представлява едно цяло. 

Считаме, че отделните елементи на технологията на счетоводството могат да се определят 

като процедури. Тълковният речник формулира  процедурата ката официално възприет ред 

за определена последователност за постигане на нещо.  

Разглеждането на отделните елементите на технологията та счетоводството доказва още 

повече необходимостта от тяхното приемане като процедури. Процедурите на 

технологичния процес на счетоводството са признати от теорията и практиката и се свеждат 

до следното: 

o Документиране. 

o Инвентаризиране. 

o Оценяване. 

o Калкулиране. 

o Система на счетоводните сметки. 

o Двойно отразяване. 

o Периодично  приключване. 

o Балансово обобщаване. 
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Практическото изпълнение  на отделните процедури се осъществява по двойки в зависимост 

от тяхното място в технологията, респективно от връзките и зависимостите на всяка една от 

тях с останалите. Това е дало основание да бъдат обособени четири групи взаимосвързани 

процедури: 

Първа група. Документиране и Инвентаризиране. 

Втора група. Оценяване и Калкулиране. 

Трета група. Система на счетоводните сметки и Двойно отразяване. 

Четвърто. Балансово обобщаване и Периодично приключване 

Това е показано на следваща страница - фигура 1. 

Документирането и инвентаризирането се намират в основата на пирамидата на 

технологията на счетоводството. Те отразяват първоначално измененията, които настъпват 

в резултат от протеклите стопански операции. Връзката между двете процедури е ясно 

определена от необходимостта за  производство на максимално точна и ясна информация за 

извършените промени. 

 

Фигура1. Технология на счетоводната обработка 
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Документирането като елемент на технологията на счетоводството има призванието да 

създава „писмена памет“ за протеклите процеси.  Като пример можем да посочим 

значението на писмените исторически паметници за осмислянето на исторически събития. 

За счетоводството тази писмена памет има същата роля. Още повече на счетоводна 

обработка подлежи само онази информация, която е заложена в технологията посредством 

документирането. 

Според Закона за счетоводството185 предприятията осъществяват текущо счетоводно 

отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти. 

Счетоводната процедура окументиране не може да конкретизира протеклите стопански 

операции в тяхното голямо разнообразие и брой в рамките на предприятието. В този смисъл 

тя има абстрактен характер. 

Документирането на стопанските операции се проявява и опосредства чрез счетоводните 

документи. На следващата фигура /фигура 2/ е показано каква е връзката и зависимостта 

между документирането и счетоводните документи. В тях всяка стопанска операция е 

характеризирана както във времето, така и в пространството. Освен това промените са 

характеризирани в помощта на определен брой измерители. 

 

Фигура 2. Проявление на документирането чрез счетоводни документи 

 

 

 

 

В Закона за счетоводството186 е посочено, че счетоводният документ е хартиен или 

технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и 

регистър. Законът187 допуска, че той може да е електронен документ, който съдържа 

информацията, изисквана по този закон, издаден и получен в какъвто и да е електронен 

формат при спазването на изискванията на Закона за електронните документи и 

електронните удостоверителни услуги. 

Всеки счетоводен документ показва своята конкретизация посредством определени 

реквизити. Това са задължителни данни, които се групират на основания и признаци. 

Документите се различават помежду си чрез съдържащите се в тях реквизити и техните 

количествени и качествени измерения. Така например, едни и същи документи могат да 

покажат различни изменения в резултат на протекли стопански операции.  

В тази връзка предприятието може да допусне две съществени грешки. На първо място, при 

протекла стопанска операция това не се документира. На второ място, допуска се 

                                                           
185 Закон за счетоводството. Посл. изм. и доп. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., чл. 3, /3/ 
186 Пак там, чл. 4 /1/. 
187 Пак там, чл. 4 /5/. 
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съставянето на грешни документи. В повечето случаи става въпрос за преднамерени 

действия, от които се очакват определени ползи. 

Документирането се проявява в непосредствена близост спрямо инвентаризирането. 

Връзката между двете процедури се основавана на необходимостта от формиране на 

максимално точна и пълна информация, която се намира в основата на технологичната 

обработка. Става въпрос за преодоляване на показаните по-горе грешки.  

Инвентаризирането преодолява и други проблеми, свързани със стопанската дейност на 

предприятието. Става въпрос за протичането на редица биологични процеси, за 

въздействието на микроби, микроорганизми и гризачи, за злоупотреби и кражби, както и за 

въздействието на опустошителни бедствия като пожари, наводнения, измръзвания, 

земетресения и други. Между посочените причини за инвентаризиране на активите и 

пасивите на предприятието се открояват злоупотребите. 

Инвентаризирането на активите и пасивите на предприятие у нас се осъществява 

посредством стотици хиляди инвентаризации годишно /фиг. 3/. Отделните субекти, които 

организират този процес са ръководителите на предприятията и работните 

инвентаризационни комисии. При установени съществени резултати участват и органите на 

съдебната власт. Законът за счетоводството регламентира тази дейност в отделен раздел.188 

Според член 28. /1/ предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-

малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети. Па-

нататък се определят някои изключения – предприятията, които имат нетни приходи от 

продажби по-малки от 200 000 лева не са задължени да извършват годишни инвентаризации. 

Освен това в последната алинея на разглеждания член се въвежда възможността за 

провеждане на т. н. извънредни инвентаризации. Такива са инвентаризациите по решение 

на ръководството на предприятието, по искане на съдебни органи и др. 

 

Фигура 3. Проявление на инвентаризирането чрез отделни инвентаризации 

 

 

 

 

Инвентаризирането обхваща значителен брой отделни действия, които се конкретизират в 

отделните инвентаризации. В Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, т. 5 

е посочено, че инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез 

различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на 

предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със 

счетоводните данни и установяване на евентуални различия. 

Този процес започва с издаването на заповедта за провеждане и завършват с отчитането и 

погасяването на установените резултати. Когато тези действия не са на лице съдът може да 

приеме извършената инвентаризация за недействителна, което се отнася и за установените 
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резултати. Така например, при отсъствия на съответното материално отговорно лице, то 

трябва да бъде заменено с друго по заповед на ръководителя. 

От посочените по-горе аргументи става ясно, че документирането и инвентаризирането 

трудно могат да се приемат като методи или като елементи на метод. Те просто са 

процедури, които включват определени действия и то в определена последователност. 
Това е дало основание на М. Динев да определи, че „Методът на документирането е твърде 

оспорван като счетоводен метод изобщо“189. 

Следващите два елемента на технологията на счетоводството са оценяването и 

калкулирането. В двата случая става въпрос за намирането на определена парична оценка 

на обектите та отчитане. Те се различават по начина на формиране на двата вида оценки. 

Така се постига изискването на Закона за счетоводството за задължителна парична оценка 

на извършените стопански операции и на подготвените финансови отчети. 

Оценяването на счетоводните обекти се извършва като те се приемат за едно неделимо 

цяло за разлика от калкулирането. Оценяването обхваща три вида счетоводни обекта: 

o цели предприятия;  

o обособени части от тях; 

o индивидуални обекти на отчитане. 

Това разнообразие на отделни обекти изисква различни подходи за извършване на 

оценяването. По този начин отделните подходи се превръщат в средства за оценяване. /фиг. 

4/. 

 

Фигура 4. Проявление на  оценяването чрез отделни оценки 

 

 

 

По-важните подходи при оценяване на целите предприятия и на техните поделения се 

систематизират по следния начин: 

o на база разходи; 

o на база потребителско търсене; 

o на база очаквана печалба; 

o на база конкуренти.  

От своя страна всеки подход включва отделни разновидности. Така формулираните подходи 

се използват предимно за оценяване на цели предприятия и за техни поделения. 

В счетоводната практика се използват такива подходи, които се отнасят предимно за 

индивидуални, за масови активи и пасиви като обекти на отчитане. Според периода на 

оценяване се разграничава текущо оценяване и последващо оценяване. 

                                                           
189 Динев, М. и К. Златарева. Теоретични основи на счетоводството. София, Издателство на  ВУЗФ, 2011, с. 
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Текущото оценяване обхваща периода на придобиване на активите или възникването на 

пасивите. Извършва се по историческа цена. Това е цената, по която активите, пасивите и 

капиталът се записват при тяхното придобиване или възникване. Тази цена обхваща: 

o цена на придобиване; 

o себестойност; 

o справедлива цена. 

Цената на придобиване се използва при доставка от други предприятия на материални или 

нематериални активи. Тази цена обикновено се калкулира от отделни разходи. 

Себестойността като оценка е прилага само тогава, когато предприятието произвежда такъв 

продукт, който му е необходим и остава да се използва от него. Така се формират 

определени предимства за това предприятие. Третата цена е справедливата цена. Тя няма 

широко приложение и се използва например, при продажба на употребявано и ненужно към 

момента имущество. Определението справедлива означава, че тя е еднакво добре 

приемлива, както за купувача, така и за продавача. 

Калкулирането също има за задача да определи паричния израз на определен продукт или 

услуга, но чрез оценяване на неговите части. В този смисъл то представлява процес на 

пресмятане. Основното средство за неговото извършване се нарича калкулация /фиг. 5./ 

 

Фигура 5. Проявление на  калкулирането чрез калкулации 

 

 

 

В литературата190 се среща оригинално определение на калкулирането – то е свързано с 

извършването на различни логически и изчислителни операции по определяне на цената на 

придобиване, респективно на себестойността на произведената продукция.  

По-нататък калкулирането е групирано в две групи. .В тесния смисъл на думата 

калкулирането се използва, когато придобиването на материалните и нематериални активи 

е отвън или създаването им в предприятието е свързано с редица стопански операции и 

множество различни разходи. Това се извършва с помощта на следните сметки: сметка 

Разходи за придобиване на дълготрайни активи, сметка Доставки, сметка Разходи за основна 

дейност, Сметка разходи за спомагателна дейност и други. В по-широк смисъл обектът на 

калкулиране като носител на разходи е признакът – основание за тяхното систематизиране. 

Това може да бъде отделно изделие, отделна услуга, група продукти или услуги и други. 

Както при първите два елемента на технологията, така и при оценяването и калкулирането 

се наблюдава едно натрупване на отделни операции, на действия, които формират тези 

елементи. Това подсилва твърдението, че те не са методи, а процедури за достигане на 

определени цели. 

При следващите два елемента на технологията на счетоводството – системата на 

счетоводните сметки и двойното записване също се наблюдава едно специфично 

натрупване на отделни дейности. Тук симбиозата между разглежданите  два елемента е 

                                                           
190 Башева, Сн. и др. Основи на счетоводството. София, Издателски комплекс – УНСС, 2013, с.170. 
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изразена най-силно, защото не е възможно двойно отразяване без помощта на счетоводни 

сметки. Освен това тези елементи стоят в основата на счетоводната технология и имат най-

важна роля за формиране на счетоводната информация. 

Системата на счетоводните сметки може да се свърже най-пряко с наименованието на 

счетоводството като теория и практика. Тази система позволява да се обработи и групира 

информация на базата на определени класификационни признаци, която по-нататък да 

формира имущественото състояние на предприятието. В нейната основа стоят отделните 

счетоводни сметки – фиг. 6. 

 

Фигура 6. Проявление на  системата на счетоводните сметки чрез отделни сметки 

 

 

 

 

Всяка счетоводна сметка представлява определена таблица за пресмятане. Отделните 

записвания в тях се правят в зависимост от това доколко сметките  са активни или пасивни, 

от една страна и от друга – доколко тези записвания са увеличения или намаления. Това 

подпомага оперативното управление на предприятието във всеки един момент. 

Записванията се правят систематично като натуралните и трудовите измерители 

задължително се комбинират с паричните измерители. Систематизират се и записванията по 

синтетичните и по аналитичните сметки. Достига се до определена индивидуализация на 

отделните обекти в зависимост от нуждите на управлението. 

При обработката на информацията по счетоводните сметки се процедира по строго 

определен ред. Всяка сметка се открива със съответното начално салдо. След това се 

отразяват увеличенията и намаленията по  тях в зависимост от това каква е характеристиката 

на сметката. Накрая на отчетния период се установява крайното салдо. Последното се 

превръща в начално за следващия период. 

Двойното отразяване на стопанските операции с помощта на счетоводните сметки има 

интересно обяснение. То няма случаен характер. Основава се на двойственото отразяване 

на имуществото на предприятието веднъж като активи и втори път като пасиви в рамките 

на счетоводния баланс. В действителност двойното отразяване превръща счетоводството 

едновременно в информационна и в контролна система. Още през далечната 1972 година на 

една научна конференция за счетоводството, проведена в град Свищов, не можа да се 

определи коя от тези две системи се проявява първоначално и коя е по-важна. Надделя 

мнението, че те се проявяват едновременно. 

Двойното отразяване се базира на опредени изисквания: 

o всяка стопанска операция поражда изменения най-малко в два счетоводни обекта, 

респективно в две счетоводни сметки; 

o една или няколко счетоводни сметки се дебитират срещу кредитиране на една или 

няколко други счетоводни сметки; 

o сумата на дебитираните и на кредитираните сметки е равностойностна.  
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Основното средство за проявление на двойното отразяване на стопанските операции по 

счетоводните сметки се извършва с помощта на счетоводни статии – фиг. 7. 

 

Фигура 7. Проявление на двойно отразяване чрез счетоводни статии 

 

 

 

Може да се определи, че счетоводната статия представлява субективен модел за отразяване 

на всяка една обективно протичаща стопанска операция. Тя може да се определи като 

основна и най-важна характеристика на счетоводството. Нейното съставяне изисква 

максимални познания, които все пак са циклично повтарящи се. 

Всяка счетоводна статия се базира върху определена кореспонденция на счетоводни сметки. 

Самата кореспонденция на счетоводните сметки показва конкретна връзка и зависимост 

между определени обекти на отчитане. Самите счетоводни статии според участващите в тях 

счетоводни сметки се групират на прости и сложни. 

Както системата на счетоводните сметки, така и двойното отразяване не могат да се 

оприличат на определена формула, а включват редица операции, редица действия. Те както 

и в предходните случаи протичат в определена последователност. 

Последните два елемента на счетоводната технология обхващат периодичното 

приключване и балансовото обобщаване. В този случай връзката между тях има по-друг 

характер. Става въпрос за това, че балансовото обобщаване по същество представлява един 

от „продуктите“ на периодичното приключване и то най-важният между тях. 

Годишното приключване е един от най-сложните и най-продължителните елементи на 

счетоводната технология. Това е дало основание на специалистите да му отделят по-голямо 

внимание. В зависимост от обхвата то се разделя на месечно, тримесечно и годишно. 

Първото се среща най-често, но последното е по-рядко и най-пълно. 

Най-общо приключването обхваща следните действия:191 

o всички счетоводни сметки се приключват; 

o полученото крайно салдо показва състоянието на отчитания актив или пасив към 

края на периода; 

o извършва се съпоставка между хронологическото и систематическото, между 

синтетичното и аналитичното отчитане; 

o за следващия отчетен период установените крайни салда се превръщат в начални; 

Всяко едно от тези действия протичат последователно и всеобхватно. 

Периодичното приключване има определени потребители. Връзката между тях и отчетите 

се осъществява посредством финансови отчети – фиг. 8. 

 

                                                           
191 Динев, М. и К. Златарева. Теоретични основи на счетоводството. София, Издателство на  ВУЗФ, 2011, с. 

280. 
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Фигура 8. Проявление на периодичното приключване чрез финансови отчети 

 

 

 

Съгласно член 24. /1/ от Закона за счетоводството финансовите отчети трябва да показват 

вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от 

дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал. Елементите на 

финансовите отчети са следните: 

o активите на предприятието – придобитите ресурси от него; 

o пасивите на предприятието – неговите задължения; 

o собствения капитал – разликата между активите и пасивите; 

o разходите – намалението на икономическите изгоди на предприятието; 

o приходите -  увеличението на икономическите изгоди на предприятието 

Годишният финансов отчет на предприятието има най-широк обхват като включва следните 

финансови отчети:  

o Счетоводен баланс. 

o Отчет за приходите и разходите. 

o Отчет за промените в капитала. 

o Отчет за паричните потоци. 

o Приложения. Счетоводна политика и пояснителни бележки. 

Балансовото обобщаване представлява последният елемент на счетоводната технология. 

То се възприема като едно съпоставяне на всички активи на предприятието в зависимост от 

тяхната икономическа същност, функционална роля и степен на ликвидност с капиталите и 

пасивите, групирани в зависимост от начина на придобиване на активите. В този смисъл 

балансовото обобщаване показва и финансовото състояние на предприятието и служи на 

неговото управление.  

Счетоводният баланс представлява таблица с определена форма, средство за постигане на 

балансовото обобщаване – фиг. 9. 

 

Фигура 9. Проявление на балансовото обобщаване чрез счетоводни баланси 

 

 

 

Баланси се използват в редица икономически области с цел тяхното рационално управление. 

Особеното на счетоводния баланс е задължителното равенство между неговите две страни 

– актив и пасив. В противен случай балансът губи смисъла си. Освен това той е най-важната 

част от финансовия отчет на предприятието. 

Съставянето на счетоводния баланс също изисква определени действия, постигащи връзки 

и зависимости както в неговия актив и пасив, така и между тези две страни. 

 

Периодично приключване 

 

Финансови отчети 

 

Балансово обобщаване 

 

Счетоводни баланси 
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Разглеждането на отделните елементи на технологията на счетоводството не може да 

претендира за определена изчерпателност. Това разглеждане обаче показва 

необходимостта от тяхното приемане като отделни процедури. 

Какви са основанията за приемане на това понятие? 

Първо, понятието има предимно практическа насоченост, свързана с обяснението на 

практически действия. 

Второ, всеки елемент се проявява по специфичен начин в зависимост от ролята му за 

формиране на счетоводната информация. 

Трето, процедурата обхваща определен брои действия и то в точно определена 

последователност. Това означава, че то има съставна структура, която може да се наблюдава 

във всички елементи на счетоводната технология. 

Четвърто, получава се една по-ясна и по-разбираема структура на счетоводната технология, 

която обхваща отделни процедури, които са подредени в определена последователност.   

Пето, основно място между отделните елементи на технологията на счетоводството се пада 

на двойното отразяване на стопанските операции чрез счетоводните сметка. Това по 

същество е „центъра на тежестта“, най-важното в тази технология. 

Шесто, разглежданото понятие се осмисля по-добре в образователния процес на средно и 

висше равнище. Това има важно значение за подготовката на счетоводните специалисти.  

Накрая всичко това ни дава основание да определим, че отделните елементи на технологията 

на счетоводната обработка представляват по същество отделни процедури в тази 

технология.  
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ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА 

ОБХВАТА НА ДАННИТЕ 

Доц. д-р Георги Забунов, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Abstract: The report discusses the competitiveness of a company in the field of Facility 

Management. The options for implementing DEA (Data Envelopment Analysis) have been 

addressed. A distinction between effectiveness and comparative efficacy has been made. The 

essence of DEA is considered as a method for comparing the relative productivity (or efficiency) 

of multiple service units based on linear programming. The ability to analyze the performance of a 

company&#39;s internal units is specified. An analysis model is proposed that uses popular 

standard software. 

Keywords: competitiveness, DEA (Data Envelopment Analysis), effectiveness, efficiency. 

 

Въведение 

Според официалния сайт на Международната фасилити мениджмънт асоциация 

(International Facility Management Association – IFMA) фасилити мениджмънтът е професия, 

която обхваща множество дисциплини, за да гарантира функционалност, комфорт, 

безопасност и ефективност на застроената среда чрез интегриране на хора, места, процеси и 

технологии. От своя страна, стандарт ISO 41011:2017 (Facility management -- Vocabulary) на 

Международната организация по стандартизация (ISO) определя фасилити мениджмънта 

като „организационна функция, която интегрира хората, местата и процесите в рамките на 

изградената (застроената) среда с цел подобряване на качеството на живот на хората и 

производителността на основния бизнес” (т. 3.1.1). Пак там понятието „изградена 

(застроена) среда“ (built environment) е определено като „съвкупност от сгради, външни 

пространства (озеленени площи), инфраструктура и други съоръжения в даден район“ (т. 

3.2.3). 

С тези изчерпателни дефиниции е трудно да се работи, поради което е удачно за практически 

цели фасилити мениджмънтът да се дефинира основно чрез целта си – подобряване 

качеството на живот на хората и подобряване производителността на основните процеси на 

организацията. Както се вижда, това е дейност, която не генерира приходи пряко, а само 

чрез резултатите си подобрява протичането на основните бизнес процеси. Следователно, 

подобряването на ефективността на фасилити мениджмънта ще се търси в подобряване на 

съотношението „разходи – целеви ефекти (резултати)“, а не „разходи – приходи“. Понятието 

„ефективност“ също невинаги се дефинира еднозначно, поради което е добре да се 

използват посочените международни стандарти. ISO 9000:2005(en) дава съдържанието на 

понятията „ефективност“ и „ефикасност“. В съответствие с този документ ефикасност 

(effectiveness) е степента, в която се реализират планираните дейности и се постигат 

планираните резултати (т. 3.2.14), а ефективност (efficiency) е връзката (отношението) 

между постигнатия резултат и използваните ресурси (т. 3.2.15). Отчитайки, че целите на 

фасилити мениджмънта могат да бъдат изключително разнообразни (напр. благоприятна 

температура, състав на въздуха, степен на осветеност, равнище на фоновия шум и т.н.), ще 

бъде практически невъзможно да се формулират показатели за ефективност. Ще се налага 

да се използва сравнителна ефикасност (различни варианти на ефикасност) с минимизиране 
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на входните ресурси. Тъй като при фасилити мениджмънта управляваните обекти (части от 

сгради, сгради, сградни комплекси) са ясно обособени, за изследване на ефективността и 

сравнителната ефикасност успешно може да се използва анализът на обхвата на данните 

(Data Envelopment Analysis – DEA). 

 

Същност на анализа на обхвата на данните 

Анализът на обхвата на данните е техника, която се основава на линейното програмиране за 

измерване на относителната производителност на набор от определени организационни 

единици. Прилага се при наличие на голям брой входни и изходни величини, което прави 

преките сравнения сложни (Banker and Morey, 1986). Класическото измерване на 

ефективността като отношение между входни и изходни величини често е неадекватно 

поради наличието на множество измерители на входящите и изходящи величини, 

съответстващи на различни ресурси, дейности, фактори на заобикалящата среда и др. 

Подходяща илюстрация на подобна ситуация е голяма организация за търговия на дребно с 

множество складове. Трябва да се оптимизира размерът на доставката за всички складове, 

но не е задължително равнищата на разходите да са еднакви във всички обекти. Възможно 

е стойността на запаса да е различна в различните складове, както и разходите за доставка и 

съхранение. Сравняваните единици са еднотипни като структура на разходите и 

резултатите, но конкретните величини за единица ресурс и/ или резултат е възможно много 

да се различават. Всички складове, обаче, ще се стремят да осигурят добро равнище на 

обслужване при възможно най-малък размер на съхраняваните наличности и ниско равнище 

на свързаните със съхраняването им разходи. 

Посоченият пример много добре илюстрира сложността на ситуацията, но трябва да се 

отбележи, че в сферата на фасилити мениджмънта нещата не са много по-различни. Във 

всяка управлявана от организацията сграда или част от сграда (напр. етаж) стремежът е да 

има повече подходяща за отдаване под наем площ, като същевременно не могат много да се 

намаляват и неотдаваемите площи. Те се явяват инфраструктура за отдадените площи – 

осигуряват им лесен достъп, удобство при придвижване и т.н. Същевременно, разходите за 

осигуряване на добър климат, почистване, охрана и достъп и пр. могат много да варират в 

различните сгради. Това прави задачата за определяне на ефективността на разходите и/ или 

ресурсите в различните сгради или части от тях много сложна. Разглежданите обекти в 

анализа на обхвата на данните се наричат звена вземащи решение (Decision Making Units - 

DMUs) (Charnes, Cooper, and Rhodes, 1978). Сложността на задачата се очертава веднага, ако 

имаме, напр., над десет звена, вземащи решение (ЗВР) и всяко от тях работи с две входни и 

две изходни величини. Нека в дадения случай входящите величини да са общия размер на 

годишните разходи в лева и броят човекочасове, а изходящте да са равнището на 

постигнатия от пропърти мениджърите наем и коефициент на чистота на въздуха. 

Последният е толкова по-висок, колкото по-чист е по възприетите критерии въздух в 

помещенията. Стремежът е да се минимизират входните величини и да се максимизират 

изходните (с уговорката, че това не е възможно да се постигне едновременно, разбира се). 

Задачата може да се усложни и повече, защото по принцип нито броят на ЗВР, нито броят 

на входните, нито броят на изходните величини са ограничени. Такива са случаите, в които 

е удачно прилагането на анализ на обхвата на данните. 
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Прибягва се до измерване на относителната ефективност, за да се реши проблемът с 

множеството трудно съизмерими входове и изходи. Изгражда се хипотетично ефективно 

ЗВР, което да се използва като инструмент за сравнение с потенциално неефективните ЗВР 

(Farrell and Fieldhouse, 1962). Традиционно сравнителната ефективност се измерва с 

помощта на формулата: 

 

Ефективност =
Претеглена сума от изх. величини

Претеглена сума от вх. величини
 

 

Отчитайки, че в нашия случай равнището на наема се определя от външни за организацията 

фактори (пазарната ситуация), а чистотата на въздуха не може да се подобрява до 

безкрайност, приемаме че изходните величини са зададени, а ние ще оптимизираме 

входните, т.е., ще ги минимизираме. В този случай е по-точно да говорим за сравнителна 

ефикасност. 

В практиката са приети следните обозначения: 

1. За броя на ЗВР (DMU): 

DMUj, j = 1, 2, …, n. 

2. За входящите величини: 

xij, i = 1, 2, …, m. В случая m е броят на входящите величини (инпути). Напр., х35 означава 

третата входяща величина на петата DMU. 

3. За изходящите величини: 

yrj, r = 1, 2, …, s. В случая s е броят на изходящите величини (аутпути). Напр., y46 означава 

четвъртата изходяща величина на шестата DMU. 

Стойностите на всички посочени променливи са известни предварително и с тяхна помощ 

се описват моделите за сравнителна ефективност и ефикасност. Обозначенията са по (Cook 

and Zhu, 2013). 

Един от основните проблеми е определянето на теглата, с които ще се претеглят входните и 

изходните величини. Тъй като търсим подходяща изпъкнала комбинация от тегла, първото 

и най-важно условие е сумата от тези тегла да бъде равна на единица. За всяко DMU трябва 

да определим тегла, които минимизират входните й величини (инпутите). Това означава, че 

трябва да стартираме модела толкова пъти, колкото е броят на DMU. Общият вид на модела, 

който ще използваме, ще изглежда по следния начин: 

 

θ* = min θ 

при следните ограничения: 

 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝜃𝑥𝑖𝑜 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚;𝑛
𝑗=1   
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∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1 ≥ 𝑦𝑟𝑜 , 𝑟 = 1,2, … , 𝑠;  

 

∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1  

 

𝜆𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.  

 

Тук 𝛾𝑗 е съвкупността от неизвестните тегла (j = 1,2,…, n), съответстващи на всяко DMUj. 

Изпъкналата комбинация изисква сумата от всички n на брой ламбди да бъде равна на 

единица. 

Дясната страна е едно от разглежданите n на брой DMU, на които се прави оценка.   

При съкратения запис на модела на пръв поглед изглежда, че той има три ограничителни 

условия. Всъщност, броят на ограничителните условия е m+s+1, тъй като първото 

ограничително условие е по същността си m  на брой ограничителни условия за всяка една 

входна величина. Съответно, второто ограничително условие се състои всъщност от s 

ограничителни условия – колкото е броят на изходящите величини. 

Моделът може да се запише и в следния вид: 

 

θ* = min θ 

 

при следните ограничения: 

 

𝜆1𝑥𝑖1 + 𝜆2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑥𝑖𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑥𝑖𝑛 ≤ 𝜃𝑥𝑖𝑜    𝑖 = 1, 2, … , 𝑚;  

 

𝜆1𝑦𝑟1 + 𝜆2𝑦𝑟2 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑦𝑟𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑦𝑟𝑛 ≥ 𝑦𝑟𝑜    𝑟 = 1, 2, … , 𝑠;  

 

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛 = 1  

 

𝜆𝑗 ≥ 0     𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.  

 

Съответно, в своя най-разгърнат вид, моделът ще изглежда по следния начин: 

 

θ* = min θ 

 

при следните ограничения: 
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𝜆1𝑥11 + 𝜆2𝑥12 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑥1𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑥1𝑛 ≤ 𝜃𝑥1𝑜 (първи инпут) 

 

𝜆1𝑥21 + 𝜆2𝑥22 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑥2𝑜 + ⋯ +  𝜆𝑛𝑥2𝑛 ≤ 𝜃𝑥2𝑜 (втори инпут) 

 

𝜆1𝑥𝑚1 + 𝜆2𝑥𝑚2 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑥𝑚𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑥𝑚𝑛 ≤ 𝜃𝑥𝑚𝑜 (m-ти инпут, последен) 

 

𝜆1𝑦11 + 𝜆2𝑦12 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑦1𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑦1𝑛 ≥ 𝑦1𝑜  (първи аутпут) 

 

𝜆1𝑦21 + 𝜆2𝑦22 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑌2𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑦2𝑛 ≥ 𝑦2𝑜  (втори аутпут) 

 

𝜆1𝑦𝑠1 + 𝜆2𝑦𝑠2 + ⋯ + 𝜆𝑜𝑦𝑠𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑦𝑠𝑛 ≥ 𝑦𝑠𝑜  (s-ти аутпут, последен) 

 

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑜 + ⋯ + 𝜆𝑛 = 1  

 

𝜆𝑗 ≥ 0            𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.  

 

Заключение 

θ е търсената променлива и представлява ефективността на DMUо – едно от ЗВР, което в 

момента оценяваме. Дясната страна представлява оценяваното ЗВР (едно от n). Лявата 

страна представлява възможните изпъкнали комбинации от наблюдаваните стойности на 

входящите и изходящите величини (инпутите и аутпутите). 

Конкурентоспособността се разглежда като способност на фасилити компанията да 

разкрива, създава, поддържа и експлоатира конкурентни предимства. От своя страна, 

конкурентните предимства представляват допълнителна стойност за клиентите, за 

създаването на която компанията прави по-ниски разходи от конкурентите си. Разкриването 

на относително ефективните и ефикасни DMU на компанията ще позволи положителният 

опит от тяхното управление да се приложи и там, където резултатите все още не са на 

нужното равнище. Очакваният резултат е повишаване на общата конкурентоспособност на 

компанията (Du, Liang, Chen, and Bi, 2010). 
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ИНОВАЦИИТЕ – ИЗТОЧНИК НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА В МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Радостина Юлева-Чучулайна, Докторант, Фирма "Георги Чучулайн" ЕООД, град Банско 

Резюме: В днешно време все по – често започна да се говори за иновациите и конкурентните 

предимства на малките и средни предприятия в глобалният пазар. Непрекъснатите 

подобрения в производствения процес или услугите могат да доведат до по-високо качество 

на продукцията при по-ниска себестойност и могат да доведат с течение на времето до 

значително повишаване на производителността, което да даде повече конкурентни 

предимства на фирмата пред останалите конкуренти на пазара. Много компании постигат 

успехи от непрекъснатото усъвършенстване, чрез въвеждането на иновации. Основната цел 

на настоящата статия е насочена към изясняване на същносттана иновациите, 

конкурентните предимства на малките и средни предприятия и идентифициране на връзката 

между тях за успешното развитие на фирмата и придобиване на по –голяма 

конкурентоспособност пред другите компании. Основните изследователски методи, 

използвани при разработването, са анализ на съдържанието, сравнителен анализ, анализ и 

синтез, интуитивен и систематичен подход. 

Ключови думи: иновации, конкурентни предимства 

 

INNOVATION - A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

Radostina Em. Yuleva - Chuchulayna, PhD student, Southwest University "Neofit Rilski", 

Blagoevgrad 

Abstract: In the daytime, it is more and more common to talk about innovation and the competitive 

edge of small and medium-sized enterprises in the global market. Improvements in production 

processes or services that can be delivered at a high level of production quality with a lower degree 

of reliability and the ability to reach the goal of time to productivity increase are not allowed, 

giving more insight into the benefits of the company in front of other competitors on the market. 

Many companies are successful in continual improvement by introducing innovation. The main 

objective of the first article is to bring innovations, to look for the advantage of small and medium-

sized enterprises and to identify the link between them for the successful development of the 

company and the enterprise. The main research methods used in the development are content 

analysis, comparative analysis, analysis and synthesis, intuitive and systematic approach. 

Keywords: innovation, competitive advantages, small and medium-sized enterprises, success 

 

Въведение  

Актуалността на проблема в настоящият доклад произтича от факта, че иновациите са 

основен източник на конкурентни предимства в малките и средни предприятия, в условията 

на динамично променящия се пазар. Както е популярно, самото понятие „иновация” е 

нововъведение в производството на фирмата, в усъвършенстването на стоките или 

услугите, базирайки се на ново приложение на технологията или науката. Характерът на 
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иновационните дейности в предприятията е различен, в зависимост от характера на самото 

предприятие. При появата на иновация, започва да се говори и за конкуренти предимства 

на предприятието пред останалите конкуренти на пазара. Придобиването и развитието на 

конкурентни предимства се определя като едно от най – големите предизвикателства, 

стоящи пред малките и средни предприятия не само в България, а и е световен мащаб. 

Поддържането на конкурентно предимство в система от действия за отчитане, анализиране 

и прогнозиране на влиянието на външните и вътрешни фактори, и следене на ответните 

реакции от конкурентите, е много важна стъпка в създаването на всякакъв вид конкурентни 

предимства. В най – голяма степен при формирането и поддържането на конкурентни 

предиства, успехът е в зависимост от способността на фирмата да поддържа постоянна 

иновация, високо технологично качество и да разчита на квалифициран персонал. Малките 

и средни предприятия заемат значителен дял в икономиката на България. Те допринасят за 

75 % заетостта в страната и около 60 % от добавената стойност. Също така през периода от 

2012 – 2014 г., около 26% от малките и средни предприятия в България осъществяват 

иновационна дейност, а това показва, че българските предприятия започват да придобиват 

конкурентни предимства не само помежду си, но и в глобалния пазар.  

 

Връзка на иновациите с конкурентните предимства на малките и средни предприятия 

Днес иновациите са една от ключовите характеристики на предприемаческото поведение, 

които в значителна степен са свързани с конкурентоспособността на предприятията. 

Иновациите са основен елемент от глобалния успех в една икномика. В този бързо 

променящ се свят и носещ предизикателства и също така благоприятни възможности за 

бизнес, иновацията може да извлече полза от тези промени и да подпомогне в значителна 

степен бизнеса. Промяната в желанията и очакванията на клиентите, появата на конкуренти, 

промяната в технологичния свят, в околната среда и нарастващия глобален пазар 

предоставят възможности за нововъведения и открития, т.е. за иновации.  

В условията на пазарна икономика се проявява тясна връзка между иновациите и пазара, 

който определя необходимостта от едни или други нововъведения и тяхната съдба. Важно 

условие за постигане на пазарен успех пред конкурентите, за задържане на пазарния дял, за 

завладяване на нови пазари, за заемане на лидерски позиции в отрасъла и повишаване на 

конкурентоспособността на предприемаческия бизнес се явява именно новаторството в 

предприемаческата дейност. Иновативното развитие на националната икономика днес няма 

алтернатива без създаването, усвояването и използването на нови знания. В съвременните 

условия за развитие на бизнеса, характеризиращи се с висока динамичност на външната 

среда на предприятието, въвеждане и реализиране на иновации, засилване на 

конкуренцията на отрасловите пазари, глобализацията на икономиката, все по – голяма 

актуалност придобиват въпросите свързани с управлението на иновациите и тяхната роля 

за повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Във всяко предприятие е 

необходимо да бъдат осигурени условия за въвеждане на иновации, поради което то трябва 

да има такава структура и процеси, които да предполагат и реализират подходящо 

иновационно поведение. 

Майкъл Портър посочва за иновацията, че трябва да е включена като подобряване на 

технологиите и по - добри методи или начини за правене на различни неща. Тя може да се 

изразява в промяна на продукти, промяна в процеса, нови подходи към маркетинга, нови 
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форми на разпространение, както и нови концепции за обхвата ... иновацията е резултат 

както от организационната структура, така и от изследователската и развойна дейност. Това 

определение има много сходни точки с определението на Шумпетер, но показва, че 

източниците на иновации могат да произхождат от различни звена (организационна 

култура) в организацията, а не просто от отдела за изследователска и развойна дейност. И 

двамата автори Портър и Шумпетер, използват думата "ново" в техните определения, но не 

бива да се забравя, че много търговски иновации не са напълно оригинални. Според 

мнението на Евърет Роджърс, който е експерт по това как иновациите се разпространяват 

чрез пазарите, ни напомня, че иновацията е една идея, практика или обект, която се 

възприема като нова от индивидуална или друга единица на възприемане. Възприемането 

на ‘новото’ е важно, а не то да бъде оригинално само по себе си. Иновациите са свързани с 

уменията за внедряване и управление на научните изследвания, така че да се използва нова 

технология, за да се появяват нови продукти на пазара или подобряване на старите, които 

да отговарят на нуждите на клиентите. Според мнението на чуждестранните научни доклади 

за иновацията, както се споменава в разработката на д-р Плесис, че иновациите са свързани 

със създаването на нови идеи и знания, които помагат на бизнеса да постигне нови 

резултати, като подобрява бизнес структурите и процесите отвътре.  

На основата на изложеното до тук можем да обобщим, че иновацията е многоаспектно 

понятие, за дефинирането на което се използват редица изводи и заключения на популярни 

автори от всички времена. Иновацията е икономически феномен, въведено в употреба 

креативно решение и гарантирана позитивна промяна за обществото. За да се създаде една 

успешна иновация тя трябва да бъде мислене отвъд нормалното и обикновеното, 

съществуващо в рамките на обикновеното, с което умеем да работим и сме свикнали. В 

иновацията трабва да бъде вложено характер, тъй като той е труден за имитиране и почти 

неповторим, по този начин иновациите ще бъдат неповторими и уникални.  

 

Конкурентни предимства на малките и средни предприятия.  

От значение е да посочим, че чрез иновациите, предприятията успяват да постигнат една по 

– добра конкурентоспособност пред останалите в бранша, а както е известно 

конкурентоспособността се проявява чрез конкурентните предимства. Конкурентните 

предимства са изключително динамични във времето характеристики на субекта или 

фактори на външната среда, които осигуряват на предприятието превъзходство над 

конкурентите на конкретния пазар в разглеждания период от време. Конкурентното 

предимство са притежаваните от продукта или марката характеристики или свойства, които 

им придават известно превъзходство спрямо непосредствените най – близки конкуренти.  

Филип Котлър споменава, че конкурентно предимство е предимство пред конкурентите, 

извоювано на базата на предлагане на по – голяма стойност или на по – ниски цени или чрез 

повече ползи, оправдаващи по – високите цени. Конкурентното предимство е конкретно 

положително качество на дадения субект или обект, с което той превъзхожда и по което се 

различава в позитивен аспект от своите конкуренти.   

Като най-голямото предизвикателство, с което се сблъскват малките и средните 

предприятия в съвременните условия на свръхконкурентна и динамично променяща се 

бизнес среда можем да определим, придобиването и развиването на конкурентни 

предимства. В същото време достиженията на стратегическото управление като теория и 



352 

практика са мотивирани от и предназначени предимно за нуждите на големите предприятия. 

Поради това те не са директно приложими в по – малките предприятия и не съответстват 

изцяло на техните нужди и специфични характеристики. Според мнението на Донел, 

обикновено малки и средните предприятия нямат възможността да развият предимства на 

основата на икономии от мащаба и обхвата, лесен достъп до финансиране, осъществяване 

на скъпа научноизследователска и развойна дейност и др., така широко застъпени източници 

на конкурентни предимства в условията на големите предприятия. 

В практически план една фирма притежава конкурентно предимство, ако предлага на 

клиентите нещо, което е различно в сравнение с предложенията на другите конкуренти и 

това различие носи полза за клиентите. Ситуации в които фирмата може да прави нещо, 

което фирмите конкурентни не могат или притежава нещо, което фирмите конкуренти 

нямат, но желаят представляват примери за притежаване на конкурентно предимство. От 

теоретична гледна точка фирмата притежава конкурентно предимство, когато е способна да 

създаде повече икономическа стойност в сравнение с нейните конкурентите. 

Икономическата стойност е разликата между субективната оценка на клиента за получените 

от него ползи от употребата на продукта или услугата на фирмата и пълната себестойност, 

която включва всички разходи на фирмата за производството и реализацията на продукта 

или услугата. По този начин големината на конкурентното предимство на фирмата може да 

се определи като разликата между икономическата стойност, която фирмата създава и 

икономическата стойност, която създават нейните конкуренти. Барни описва конкурентните 

предимства, като временни или устойчиви. Временни са тези, които просъществуват само 

за кратък период, а устойчиви са тези, които фирмата успява да задържи за продължителен 

период. 

Майкъл Портър идентифицира два основни вида генерични конкурентни предимства, 

основани на ценово преимущество и диференциация. Предимствата в цената и 

диференциацията са познати като позиционни предимства, тъй като те произлизат от 

позиционирането на фирмата в предварително и съзнателно избрана индустрия на 

опериране. 

Ценовото преимущество означава да се предложи на клиентите не само по - ниска цена, но 

и по-висока стойност срещу еднаква цена в сравнение с конкурентите. Много често в 

съвременните условия, придобиването и задържането на предимство, основано на ниски 

разходи е по силите единствено на големи компании, тъй като се изисква постигане на 

разходно лидерство в глобален мащаб. Подобна стратегия и конкурентно предимство не са 

подходящи за малките и средни прдприятия, тъй като те нямат достъп до необходимите 

източници на предимства като по-евтини суровини, енергия и труд, икономии от мащаба, 

обхвата и опита и технологични иновации. В крайна сметка в дадена индустрия може да има 

само един разходен лидер. 

Вторият вид конкурентно предимство се свързва с диференциране на предложението на 

фирмата на основата на уникални характеристики или по-висока ефективност. Това е 

ситуация в която, фирменото предложение задоволява потребителските нужди или решава 

потребителските проблеми по-добре отколкото го правят конкурентите предложения. В 

този случай възможностите на млките и средни предприятия да придобият конкурентни 

предимства са повече на брой и по-разнообразни. Фирменото предложение може да се 

диференцира посредством предоставянето на допълнителни услуги, брандинг, налагане на 

висок имидж на фирмената марка, удобна дистрибуция и др. Гъвкавостта, чувствителността 
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и бързината се определят като най-честите и достъпни източници на конкурентно 

предимство за малките и средни предприятия.  

 

Изследване на иновационната дейност на малките и средни предприятия в България.  

Редица изследвания стигат до заключението, че малките и средни предприятия създават 

повече на брой значими иновации в сравнение с големите фирми. В основата на това е 

предприемаческото поведение на малките и средни предприятия, които за да доставят 

стойност на пазара прилагат творчески подход и новаторство при задоволяването на 

нуждите и решаването на проблемите на потребителите. Следователно малките и средни 

предприятия трябва да използват творчески и иновативни техники като източник на 

конкурентно предимство. Малките и средни предприятия трябва да се насочат към 

формулирането и изпълнението на стратегии, които могат да се възползват от техните 

преимущества, произлизащи от по-малкия им размер. Най - често цитираните предимства в 

тази връзка са тясната продуктова специализация, по - ясно дефинирания и географски 

ограничен пазарен сегмент. Освен това простотата на организационна структура на малките 

и средни предприятия позволява на техните предприемачи и мениджъри да осъществяват 

близък ежедневен контакт с персонала, ефективна комуникация, висока скорост на вземане 

на стратегически решения и реализация на промени, което е предпоставка за по – успешен 

бизнес.  

Конкурентните предимства са основа за разработване на ефективна стратегия, а от своя 

страна успешната стратегия е тази, която води до придобиването и запазването на 

конкурентни предимства. Крайната цел на процеса на стратегическо управление е да доведе 

фирмата до избор и осъществяване на стратегия, която да осигури на фирмата конкурентно 

предимство. Това се отнася и за малките и средни предприятия, които също се нуждаят от 

стратегия за да придобият конкурентно предимство и да постигнат високи финансово-

икономически резултати. Редица изследвания сочат, че фирмите с добре формулирана 

стратегия реализират по-добри резултати от фирмите без стратегия. 

Малките и средни предприятия трябва да се насочат към формулирането и реализацията на 

стратегии, които могат да извлекат блага от техните преимущества, произлизащи от по-

малкия им размер. Най-често цитираните предимства в тази връзка са тясната продуктова 

специализация, по-ясно дефинирания и географски ограничен пазарен сегмент. Най-често 

използваните стратегии от малките и средни предприятия, които водятдо придобиванете на 

конкурентни предимства могат да се обобщят както следва: 

o персонализирано обслужване; 

o гъвкавост и адаптивност; 

o специализация и поръчково производство на продукти и услуги; 

o ефективен и бърз процес на вземане на решения; 

o високи мотивация и морал на персонала в резултат на задружност и близки 

o взаимоотношения със собствениците и мениджърите на МСП; 

o географска специализация. 

o непрекъснато търсене на нови възможности и пазарни ниши; 

o запазване на предприемаческо поведение и желание за поемане на риск; 

o създаване на нови партньорства; 

o непрекъснато иновиране. 
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След преминаването на България от централизирана към пазарна икономика се създадоха 

условия за развитие на малкия и средния бизнес у нас. В Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП) са дефинирани характеристиките, които определят предприятията 

като микропредприятия, малки или средни. Категориите МСП в ЗМСП са съобразени с 

изискванията на Европейския съюз от 1 януари 2005 г. (Препоръка 2003/361/ЕС). В 

изпълнение на чл. 5, ал. 1 от ЗМСП за периода от 2002 г. до 2020 г. са разработени три 

национални стратегии. С решение № 37 на Министерски съвет от 23 януари 2014 г. е приета 

последната Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2014-2020. Това е 

една от най-важните цели на икономическата политика в България. В Стратегията са 

хармонизирани приоритетите на България към малките и средни предприятия с тези на 

Европейския съюз. Стратегията се фокусира върху създаването на благоприятна 

икономическа, административна, информационна, финансова и правна среда за 

функциониране на малките и средни предприятия.  

Малките и средни предприятия заемат значителен дял от икономическите дейности в 

България. Те са 99,8% от общия брой предприятия и това отговаря на средната стойност за 

Европейския съюз. След кризата в България се промени баланса между микро и малките 

предприятия. Увеличи се броят на микропредприятията и през 2011 г. той е 92%, като около 

половината от тях се състоят от един човек. Малките предприятия са структурата, която е 

по-устойчива при кризисни условия, но те намаляват и за 2011 г. са 7,2%. Продължава 

преминаването на средните предприятия към малките и на малките към 

микропредприятията.  

Секторът, в който българските малки и средни предприятия са най-активни, е търговията на 

дребно (над 30% от МСП в България срещу около 17% в ЕС), а не бизнес услугите, както е 

в ЕС.  

Големите предприятия в България запазват относителния си дял от около 0,2%-0,3% от 

всички предприятия, което осигурява достатъчно възможности за партньорство с десетки 

хиляди малки и средни предприятия. Това поставя България на средно ниво в Европейския 

съюз по размер на сектора на големите предприятия. В България големите предприятия не 

са във високотехнологичните области, а са в секторите на енергетиката, комуникациите и 

финансите.  

Малките и средни предприятия в България допринасят за 75% от заетостта (68% в ЕС) и 

62% от добавената стойност (58% в ЕС). От 2002 г. до 2011 г. МСП в България са увеличили 

своя принос към добавената стойност над 4 пъти. Най-големият ръст в заетостта – с близо 

35% - е в микропредприятията.  

За периода 2004-2011 производителността на труда в малките и средни предприятия се е 

увеличила със 126%, а в големите предприятия със 104%. Разликата между големите 

предприятия и малките и средни фирми по този показател се е стопила от 2,5 на 2,3 пъти. 

Отново най-големият ръст в производителността на труда е при микропредприятията. 

България продължава да наваксва изоставането в този показател от останалите държави-

членки и въпреки най-високия ръст в ЕС в производителността на труда, все още 

българските малки и средни предприятия изпреварват по този показател единствено 

румънските.  

Важно значение при анализиране ролята и значението на МСП има и разпределението им 

по сектори на високотехнологично (високо и средновисокотехнологично промишлено 



355 

производство) и нискотехнологично производство (ниско и среднонискотехнологично 

промишлено производство), интензивни и нискоинтензивни на знание услуги. България в 

момента е с най-ниския дял на предприятия във високотехнологичното производство – 1% 

и с втори най-нисък дял в интензивни на знание услуги – 14%. България е с най-високия дял 

на нискоинтензивни на знание услуги – 68%.  

Нисък e дeлът на бързорастящите малки и средни предприятия (с над 20% годишен ръст на 

оборота), които са около 6% от всички малки и средни предприятия, а създават 40% от 

добавената стойност.  Непрекъснатото намаляване на жизнения цикъл на продуктите и на 

иновациите, интензивното развитие на технологиите предизвиква необходимостта от 

специализация и постоянно технологично обновление и бързо реагиране на технологичните 

нововъведения.  

Според класация на Съюза за иновации, водеща инициатива на стратегия „Европа 2020“ 

България е с най-драстичен спад в годишната класация и вече заема последното място в ЕС. 

След регистрирания темп на догонване за периода 2006 – 2010 г. индексът за страната, 

измерващ състоянието и качеството на научноизследователската и иновационната 

инфраструктура, иновационните дейности на фирмено равнище и постигнатия 

икономически ефект, е спаднал е цели 18,7% в сравнение с 2010 г. 

Например през периода 2012 - 2014 г. 26.1% от предприятията в България осъществяват 

иновационна дейност. На фигура 1 е показано, че от всички предприятия 17.1% реализират 

технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена 

иновационна дейност), а 16.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и 

маркетингови иновации).  

 

Фигура 1. Структура на иновационната активност през периода 2012 - 2014 година 

 

Източник: Национален статистически институт, отчет за периода 2012 – 2014г.  

 

През наблюдавания период 18.5% oт всички предприятия посочват като основен техен пазар 

други държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани държави и в сравнение с 

предходното изследване на иновациите (2010 - 2012 г.) нарастването е с 1.4 пункта. На 
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следващата фигура 2 е показано, че пи иновативните предприятия този дял е 20.8%, а при 

неиновативните - 17.7%.  

 

Фиг. 2. Структура на основните географски пазари на предприятията 

 

Източник: Национален статистически институт, отчет за периода 2012 – 2014г.  

 

На фигура 3 с показано през периода 2012 - 2014 г. иновационната активност намалява с 1.3 

пункта в сравнение с предходното изследване. Ръст се наблюдава единствено при 

продуктовите иновации (0.1 пункта), а намаление е регистрирано при маркетинговите, 

организационните и процесовите иновации - съответно с 2.5, 1.6 и 0.1 пункта.  

През периода 2012 - 2014 г. 10.9% от предприятията реализират нови или значително 

усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 

22.8% от общия оборот за 2014 година. 52.4% от предприятията с продуктови иновации 

реализират иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 79.3% реализират стоки или 

услуги, които са нови само за тяхното предприятие.  4.8% от оборота в индустрията и 

услугите през 2014 г. се дължи на нови за предприятието или нови за пазара продукти. 2.2% 

от оборота на предприятията през 2014 г. е в резултат на нови не само за предприятието, а и 

за пазара продуктови иновации, докато 2.6% от оборота е в резултат на нови само за 

предприятието продукти.  

През наблюдавания период 9.2% от предприятията внедряват нови или значително 

усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 5.9% въвеждат 

нови или значително усъвършенствани производствени методи, 4.7% от предприятията 

внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 2.3% - нови или 

значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на 

суровините, стоките и услугите.  



357 

 

Фигура 3. Предприятия с иновационна дейност в проценти 

 

Източник: Национален статистически институт, отчет за периода 2012-2014 

 

10.8% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на 

работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди 

това не са били използвани (организационни иновации). Най-често посочваните видове 

организационни иновации са въвеждането на нови методи на организация на работата, 

свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на решения (7.5%), и прилагането 

на нови бизнес практики за организиране на работния процес (7.2%).  

През отчетния период 11.7% от предприятията въвеждат нови маркетингови концепции и 

стратегии (маркетингови иновации). Най-голям е делът на предприятията (7.3%), прилагащи 

нови методи за реклама или техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, 

които използват нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (6.2%).  

Иновационната активност през периода 2012 - 2014 г. е по-висока при предприятията, 

занимаващи се с индустрия (29.7%), отколкото при тези, предоставящи услуги (21.9%). Най-

голям е делът на иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) 

- 78.3%. Оборотът на иновативните предприятия съставлява 57.8% от оборота на всички 

предприятия. Делът на наетите лица в иновативните предприятия възлиза на 53.8% от 

наетите във всички предприятия, както е показано на таблица 1.  
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Таблица 1.  Иновационна активност през периода 2012 - 2014 г. по икономически сектори 

и големина на предприятията 

 
Иновативни 

предприятия в % 

Оборот на 

иновативните 

предприятия  в % 

Наети лица в 

иновативните 

предприятия в % 

Общо 26,1 57,8 53,8 

Индустрия 29,7  75,2 57,0 

Услуги  21,9 41,2 48,7 

10-49 наети  50,6 21,5 22,8 

50 – 249 наети  38,8 45,3 42,4 

205 и повече наети 78,3 88,8 80,4 

Източник: Национален статистически институт, отчет за 2012- 2014 г. 

 

Заключение 

Върху процеса на организиране, осъществяване и управление на иновационната дейност 

оказват влияние редица фактори. Те действат разнопосочно – някои стимулират процеса на 

разработване на нови продукти (технологии), а други задържат развитието или направо 

блокират иновационната дейност в предприятието. Иновациите от своя страна определят 

конкурентоспособността на предприятието. Тъй като те изпълняват съществена роля в 

процеса на развитие на фирмата. Благодарение на иновациите фирмата може да бъде на 

високо ниво или обратното не толкова конкурентоспособна със свойте конкуренти. Тук роля 

играят конкурентните предимства на предприятията.  Придобиването на конкурентно 

предимство не е достатъчно само по себе си, ключа към успеха e придобиването на 

устойчиво конкурентно предимство. В дългосрочен план, фирмите придобиват конкурентни 

предимства чрез техните умения да развиват и надграждат съвкупност от ключови 

компетенции, които им позволяват да обслужват определени пазарни ниши по-добре от 

конкурентите. Ключовите компетенции представляват уникални способности, които 

фирмите развиват във важни области като потребителско обслужване, предоставяне на 

високо качество и надеждност, иновации, екипност, гъвкавост, чувствителност и 

адаптивност към промените на външната среда и други, които им позволяват да изпреварят 

конкурентите. Фирмите могат да придобият устойчиви предимства само ако притежават 

ценни ресурси, които са редки, трудно подлежат на имитация и заменяемост. Ресурсите 

трябва да бъдат ценни, което се свързва с техния потенциал да създават стойност. Трябва да 

бъдат редки, което се свързва с тяхната недостатъчност и следователно недостъпност за 

всички фирми, желаещи да ги притежават. В допълнение, те трябва да бъдат трудни за 

имитация и с висока степен на незаменимост, което се свързва с осигуряването на трайно 

конкурентно предимство за фирмата.  
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Така направеният опит за систематизиране и извеждане на връзката меьду иновациите и 

конкурентните предимства в малките и средни предприятия, ни дава основание за 

формулиране на следните по - важни изводи: 

 Първо, иновациите са заложени в основата на развитието на предприятието, тъй като 

успехът зависи от актуалността на продуктите и услугите, които фирмата предлага на 

богатият пазар.  

 Второ, за да бъде предприятието конкурентоспособно, трябва да притежава 

конкурентни предимства. Благодарение на тях фирмата успява да се издигне пред своите 

конкуренти на пазара. Конкурентните пресимства са специфичните характеристики, които 

открояват продукта от останалите и му придават по – висока конкурентоспособност.  

 Трето, малките и средни предприятия са по – иновативни предпвиятия, в сравнение с 

големите фирми, тъй като за да успеят на пазара те трябва да прилагат творчество, характер 

и креативност. Малките и средни предприятия заемат значителен дял от икономическите 

дейности в България. Те са по – активната част в икономиката на страната.  

 

Използвани източници:  

Иновации БГ 2013г., Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, София, 2013 г.,  

Керезиев И., 2016г., Конкурентни предимства на МСП, Университет за нациионално и 

световно стопанство, стр.317 

Котлър Ф., 1996, Управление на маркетинга, Том II. „Графена”, София, стр.431 

Национален статистически институт, Иновационна дейност на предприятията през периода 

2012 -2014 година, преглед 2019г. 

Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020, преглед 2019г. 

Портър, М. 2010г., Конкурентна стратегия: Техники за анализ на индустрии и конкуренти. 

Класика и Стил, София.  

Analoui, F. and A. Karami, 2003, Strategic Management in small and medium enterprises, 

Thomason Learning 

Barney, J. and W. Hesterly, 2006, Strategic Management and Competitive Advantage. Pearson 

Prentice Hall, р.35 

Everett Rogers 1995, Diffusion of Innovations, стр. 2-3 

Kyurova V., 2015, Research on the impact of the innovation potential on thecompetitiveness of 

furniture enterprises, сп. Предприемачество, бр. 2, ISSN (print) 1314-9598, ISSN (online) 2367-

7597, с. 195 

Miller, C. C. and L. D. Cardinal, 1994, Strategic planning and firm performance: a synthesis of 

more than two decades, Academy of Management Journal, VOL. 37, pp.1649 -1665 

O‘Donnell, A., A. Gilmore, D. Carson, and D. Cummins. 2002, Competitive Advantage in Small 

to Medium-Sized Enterprises, Journal of Strategic Marketing, 10(3). 

Plesis M., 2007, The role of knowledge management in innovation, Journal of Knowledge  

Management, VOL. 11, ISS 4, p. 20-29 



360 

PORTER, M.E., 1999,Wettbewerbsstrategie, Frankfurt am Main 

Sotirova A., 2016, Innovative development and factors affecting the innovative activity of 

industrial enterprises in Bulgaria, Economic Processes Management: International Scientific E-

Journal. №4, ISSN 2311-6293. 

Available:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_8.pdf, р.2 

Sotirova А., 2015, Human factor role in innovative processes development in bulgaria industrial 

enterprises, сп. Предприемачество, бр. 1, ISSN (print) 1314-9598, ISSN (online) 2367-7597, с.53 

Taneva N. and D. Dimov, 2013, SME’s Innovation activity factors, TU – Sofia, p.2 -5  

Zimmerer, T. W. and N. M. Scarborough , 2005 Essentials of Entrepreneurships and Small business 

Management 4th ed., Pearson Prentice Hall, New Jersey  

 

 

  

http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_8.pdf


361 

 

БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ – ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ? 

Гл. ас. д-р Надя Ненкова 

 

BUSINESS ANGELS - GOOD POSSIBILITY FOR FUNDING? 

Chief Assist. Prof. Dr. Nadya Nenkova 

Adstract: If we have a good start-up idea and enjoy working on it, the main question is - where 

we can find some money to financing it. We have several options - start-up accelerators, venture 

capital funds and business angels. In this article, we are going to consider the last one. Financing 

is a main issue for the survival and development of small and medium-sized enterprises. Business 

angels play a key role in financing these enterprises, especially innovative ones with high growth 

potential. Business angels fill the gap between founders, family, and friends on one side, and 

institutional venture capital funds on the other side, as a financing source.   

Кeywords: business angels, financing, start-up enterprises 

 

Колкото и хубава стартъп идея да имаме и да ни е приятно да работим по нея, все някога 

идва моментът, в който трябва да търсим начин за нейното финансиране. Възможностите 

за това най-общо се свеждат до следните – стартъп акселератори, фондове за рисков капитал 

и бизнес ангели, като ние ще се спрем на последната. Финансирането е основен въпрос, 

свързан с оцеляването и развитието на малките и средните предприятия. Бизнес ангелите 

играят ключова роля при финансирането на тези предприятия, особено иновационните с 

висок потенциал за растеж. Бизнес ангелите запълват прага между основателите, 

семейството и приятелите, от една страна и институционалните фондове за рисков капитал, 

от другата страна, като източник на финансиране. 

 

Кои са бизнес ангелите? 

За да очертаем възможните рискове и шансове, които бизнес ангелите предоставят, трябва 

да разгледаме тяхната същност и особености.  

Един от най-ясните дефиниции е, че бизнес ангелските са богати инвеститори, които 

осигуряват капитал за финансиране на нови бизнес начинания (Scott, 2003). Според 

Фарлекс, ангелът е човек с високи нетни стойности, осигуряващ финансиране за стартиране 

на бизнес, в замяна на конвертируем дълг или собствен капитал. Мейсън и Харисън 

дефиниранит бизнес ангелите като личности с висока нетна стойност, които действат 

самостоятелно или във формален или неформален синдикат, който инвестира собствените 

си пари директно в непрофилиран бизнес, в който няма семейни връзки и който, след като 

е направил инвестицията, обикновено взема активно участие в бизнеса, например като 

съветник или член.  В Collins English Dictionary бизнес ангелите са определени като субекти, 

които инвестират собствен капитал в стартъп компании (обикновено в ранен етап), като 

срещу това получават акционерен дял. Според финансовият мениджър и основател на 

Българска асоциация на бизнес ангели Николай Мавроматис бизнес ангелите са физически 

лица, които инвестират част от собствените си средства в стартиращи компании в най-
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ранната или следващата фаза от развитието им. Мотивът да правят вложенията е финансова 

възвращаемост, бизнес ангелите искат да са близо до иновациите и да помагат на млади 

хора да реализират мечтите си. Те имат богат управленски опит зад гърба си и освен с 

капитал, подпомагат приедприемачите и с ноу-хау и контакти. Най-често инвестират в 

софтуер, продукти за здравеопазването, биотехнологични продукти и други 

високотехнологични производства. Повечето бизнес ангели очакват възвръщаемост на 

инвестицията от 2 до 40 пъти в период от 3 до 8 години. Някои от тях могат активно да 

участие в компанията, за да подсигурят инвестицията си, което означава до известна степен 

да се включват в управлението, докато други предпочитат да стоят отстрани, да осигурят 

необходимия капитал без да се намесват в управлението. Бизнес ангелите, според 

дефиницията на европейската мрежа на бизнес ангелите (EBAN), са частни инвеститори 

(хора с опит и средства), които инвестират в непублични, най-вече стартиращи 

предприятия. 

Като цяло изводите, които могат да бъдат направени от дадените определения относно 

същността на бизнес ангелите са: 

o Индивидуален инвеститор (квалифициран според определени национални 

разпоредби); 

o Инвестира директно (или чрез личното си притежание) собствените си пари; 

o Финансово независима, т.е. възможността за пълна загуба на направената 

инвестициите от бизнес ангела няма значително да промени икономическата 

ситуация на неговите активи; 

o Инвестира предимно в стартиращи фирми без семейни отношения; 

o Прави свои (окончателни) инвестиционни решения; 

o Инвестира в средносрочна и дългосрочна времеви интервал; 

o Готови са да предоставят, наред с индивидуалните си инвестиции, последваща 

стратегическа подкрепа на предприемачи от началото на инвестиции до самия й 

край; 

o Спазване на етичен кодекс, включително правила за поверителност и справедливост 

на подпомогнатите предприемачи и спазването на правилник за прилагане на 

мерките срещу изпирането на пари . 

Друг значим въпрос е спецификацията на инвеститорите на бизнес ангели в зависимост от 

тяхното ниво на участие. Тук отново трябва да се отбележи, че няма количествена марка, 

обясняваща нивото на участие - обобщение на характеристики, от друга страна, като тип 

бизнес ангел, брой компании, в които инвеститорът участва, основните цели, поставени от 

инвеститора и други, могат да формират пълна картина.  

Бизнес ангелите могат да организират дейността си по три различни начина: 

o чрез присъединяване към Бизнес ангел мрежи или асоциации; 

o чрез съвместно инвестиране с други инвеститори, както и с други ангели; 

o работещи самостоятелно, като независими инвеститори.  

Понятието бизнес ангел обхваща широк кръг от лица, инвестиращи различни суми пари на 

различни етапи от развитието на бизнеса. В зависимост от тези обстоятелства, те могат да 

се категоризират  в шест типа инвеститори: (https://startups.co.uk/): 

o т.нар. „virgin“ -  тези, които все още не са инвестирали; 

o латентни - тези, които не са инвестирали през последните три години; 

https://startups.co.uk/
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o целящи увеличаване на богатството - опитни бизнесмени и жени, които инвестират 

за финансова печалба; 

o предприемачи, които подкрепят бизнеса като алтернатива на инвестициите на 

фондовия пазар и често заради страста към предприемачеството; 

o търсещи доходи - тези, които инвестират за доходи или за получаване на работа; 

o корпоративни бизнес ангели - фирми, които правят редовни инвестиции, често за 

мажоритарни дялове. 

Може да се добави и седми - Crowdfunding192 чрез сайтове, базирани на акции, като 

Crowdcube, Seedrs и Bank to the Future, направи възможно за почти всички да инвестират  

част от спестяванията си в млади предприятия. 

Въпреки, че основните характеристики остават същите, всяка категория бизнес ангели може 

да притежава различни рискове и възможности. Когато мислите какъв тип ангел инвеститор 

е подходящ за вашия бизнес - важно е да прецените точно, от каква помощ имате 

необходимост за да осъществите своята крайна цел. Никой предприемач не е имунизиран 

от трудностите в началните етапи на развитието на техния бизнес. За да се защитят по 

някакъв начин от тях, един начинаещ бизнесмен може да прибегне до услугите на 

консултанти, които имат опит в индустрията и губят много пари за това. От своя страна 

бизнес ангелите, като правило, показват достатъчна толерантност в критични ситуации и са 

готови не само да предоставят средствата си за развитие на обещаващ бизнес проект, но и 

да подпомагат управлението на компанията в трудни времена. Познавайки, различните 

групи бизнес ангели, основният въпрос, който трябва да се разгледа при оценката на 

привличането на тези инвеститори е дали желанието им да се включат в бизнеса отговарят 

на готовността на предприемачите да посрещнат такава участие в управлението. От една 

страна, бизнес ангелите могат да донесат голяма добавена стойност от гледна точка на 

опита, идеи за бизнес управление и развитие, от друга - могат да забавят развитието на 

компанията до нивото, когато бизнес идеята се свива впечатляващо или е изправена пред 

риск от провал.Също така, трябва да се подчертае, че добрите лични отношения имат 

голямо значение за формирането на взаимоотношенията между инвеститор и предприемач 

(Landström, 1992). Акцент трябва да се постави и върху зависимостта от способността за 

развитие и поддържане на вече изградени лични отношения между двете страни(Aldrich, 

Zimmer 1986;Johannisson, 1988). Друг основен фактор, който може значително да повлияе 

на развитието на една компания, е претенциите на бизнес ангела свързани с бъдещата 

печалба и възвръщаемост от направената инвестиция. Познавайки различни групи бизнес 

ангели, това трябва да се вземе в предвид, тъй като може да засегне свързаните с това 

възможности или допълнителни рискове, които предприемачите трябва да отчитат. Един от 

основните критерии при избирането на подходящ бизнес ангел е проучване на неговия 

профила, неговата финансовата дейност. Най-общо профил на бизнес ангел означава - мъж 

(около 3-5% са жени) на възраст между 35 и 65 с успешен предишен опит като предприемач 

или мениджър (EBAN, 2009). Средното сумата на инвестициите на ангел е между 10 000 – 

50 000 евро. Въпреки това тази сума не следва да се разглеждат като окончателна. 

Справедливо е да се отбележи, че инвеститорът може да получи статут на ангел с 

инвестиция до 5000 евро, докато други могат да предложат много над 50 000. Въпреки че 

някои индивидуални инвеститори могат да предложат и много над тази сума, стига 

                                                           
192 Crowd – тълпа, funding – финансиране. Финансиране от тълпата, от хора, които са ентусиазирани да 

помогнат на една иновативна идея да достигне до крайната си цел. 
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наистина да вярват в предприемача или концепцията за стартиране.  В действителност, сума 

на инвестицията варира значително в зависимост от критериите, като страна на произход, 

икономически произход и други.).  

 

Разликата между бизнес ангелите и другите възможности за финансиране 

o Тъй като бизнес ангелите инвестират самостоятелно, те имат по-голяма гъвкавост и 

са готови да поемат по-големи рискове; 

o За разлика от фондовете за рискови инвестиции, които се ограничават в една 

сфера(обикновено IT), бизнес ангелите се интересуват и финансират стартъпи от 

различни индустрии; 

o Стартъп акселераторите като LAUNCHub и Eleven финансират на ниво идея, докато 

бизнес ангелите – стартъпи в ранен етап;  

o Предлагат финансиране в размер между 5 000 и 200 000 хил. лв.; 

o Взимат участие в стратегическото управление на компанията. 

 

Къде можем да открием бизнес ангелите в България? 

Българската асоциация на бизнес ангелите - единствената българска мрежа от бизнес 

ангели. Основната им цел е да подпомагат, мотивират и насърчават предприемачеството у 

младите хора в България. Често организират срещи с предприемачи, бизнес ангели и бизнес 

организации. 

 

Как да се сключи инвестиционна сделка с бизнес ангела? 

Намиране на финансиране не е лесна задача за никого. Въпросът е да бъдете уверени в себе 

си и да сте убедени в успеха на идеята си. Оттам ще си проличат качества като потенциал, 

смелост, лидерство, надеждност и почтеност. Въз основа на мнения и съвети от водещи 

лица, свързани с развитието на бизнес ангелите, като метод за финансиране, в следващото 

изложени ще ви представим основни  правила за сключване на успешна сделка с бизнес 

ангел. Според Николай Мавроматис, те са: изготвяне на добра презентация, сформиране на 

екип, потенциал за реализиране и развитие на идеята на пазара, предварително проучване 

на потенциалните инвеститори. 

Добра презентация - едно от най-важните неща за инвеститорите е самата идея и по-точно 

- дали тя наистина представлява иновация, дали решава конкретен проблем, носи ли 

добавена стойност. Повечето предприемачи са наясно с това. По-важно е да отбележим, че 

добрата идея сама по себе си не носи успех. Тя трябва да бъде представена по отличен начин 

– кратко, точно, ясно с конкретни данни и числа. От ключово значение е да се установи 

връзката между потенциалните инвеститори и стартъпа, като се вземе предвид призмата, 

през която гледат инвеститорите и да не се забравят презентационните умения. Екипът - 

това, което прави силно впечатление е мотивацията в хората, която винаги си личи. Много 

е важно хората, стоящи зад идеята и работещи за осъществяването й, наистина да искат да 

се получат нещата и да дават всичко от себе си в буквален смисъл – пари, време, емоции, 

усилия и мрежа от контакти. Потенциал - дори най-добрите идеи, с най-добрите екипи 
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работещи върху тях не биха могли да реализират компаниите си без наличието на съответен 

пазар. Необходимо е да се представи потенциала, възможността за излизане на чужди 

пазари и скоростта на развитие на продажбите. Затова, никога в представянето на идеите не 

трябва да забравяте анализа на пазара. Предварително проучване -.преди да пристъпите 

към презентирането на идеята си пред потенциален инвеститор, проучете кой е той, в какви 

стартъпи е инвестирал преди и дали са били успешни, до колко са запознати с вашия пазар, 

колко време ще са способни да инвестират във вас и вашата идея. В зависимост от 

резултатите, персонализирайте презентацията си. Не забравяйте, че инвестирането от 

бизнес ангели е друпосочен процес – не само те избират къде да инвестират, вие също 

избирате своите бизнес ангели. 

Според Наваро и Белангер за да увеличат шансовете си да намерите ангелски инвеститори 

и да ги убедите да финансират вашата компания, следва да предприемете следните стъпки: 

първо - уверете се, че фирмата ви отговаря на профила "Само около 5% от компаниите, 

които търсят инвестиции в ангел, са успешни", казва Наваро, чиято организация има повече 

от 2000 ангелски инвеститори като членове. Това показва колко е конкурентноспособна. 

Началното финансиране е високорисково, така че инвеститорите ангели трябва да 

генерират достатъчна възвръщаемост от печелившите си инвестиции, за да компенсират 

губещите. Ето защо ангелите обикновено искат да умножат инвестициите си от 5 до 10 пъти. 

Вашата компания трябва да има потенциал за растеж, за да привлече интереса им; второ -  

изгответе подходящ бизнес план. Обикновено инвеститорът дава само една възможност на 

един и същ предприемач, за представяне на идеята си, така че трябва да сте готови от първия 

път. Ангелите обикновено инвестират в компании, които имат не само велики идеи, но и 

отличен екип, и опит за изпълнение на идеи. Приходите са изключително важни.  

Инвеститорите търсят възможности за етап на комерсиализация, а не възможности за 

сценични етапи; трето - започнете изграждането на взаимоотношения. Започнете да 

развивате отношения с ангели, преди да имате нужда от пари. Те ще бъдат по-възприемчиви 

към разговор за инвестиция, когато сте готови; четвърто - уверете се, че е подходящ. 

Ангелските инвестиции са дългосрочни „бракове“. След като веднъж сте избрали ангел, 

когото искате да приллечете, научете колкото може повече за него. В какво инвестира? 

Защо инвестира? Както отбелязва Белангер трябва да знаеш с кого си имаш работа. Те също 

ще искат да знаят много за вас. Ще бъдете заедно в дългосрочен план; пето – изгответе 

доводи. Времето наистина е пари за богатите инвеститори. Подгответе кратка, убедителна 

история за вашия бизнес, като се съсредоточите върху проблема, който вашият продукт или 

услуга решава. Защо хората плащат за това? Какво постигнахте досега? Трябва да познавате 

индустрията и конкуренцията .Бъдете отворени за съвети и критики; шесто - бъдете 

реалистични. Надценяването на това, което струва вашият бизнес, е едно от най-често 

срещаните причини за неуспешна сделка с ангелите. Базирайте оценката си на измеримия 

успех, който сте имали досега. Докато ангелите признават, че има потенциал за растеж, това 

все още е инвестиция в стойността на компанията днес; седмо - подгответе се за надлежна 

проверка. Инвеститорите обикновено искат да видят финансовите ви отчети, включително 

всички неизплатени задължения, както и собствеността и правната структура на 

компанията. Приготвянето на цялата тази информация може значително да ускори процеса; 

осмо - не става въпрос само за парите. Бизнес ангелите са богати хора, които се надяват да 

получат висока възвръщаемост, но също така се стремят да подкрепят младите 

предприемачи да развиват идеите си.  
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Колко време ще отнеме? 

Намирането на инвеститор може да бъде продължителен процес. Може да отнеме няколко 

месеца, за да се намери инвеститор и след това още три месеца, за да се сключи сделката. 

Едно от предимствата на бизнес ангела обаче е, че има много по-голяма гъвкавост, 

отколкото при рисковите капиталисти. Сделките могат да се извършват в рамките на една 

седмица и средствата могат да бъдат прехвърлени в рамките на един месец след първата 

среща. Няма твърдо и бързо правило и много ще зависи от участващите личности.  

 

Заключение 

За последните няколко години необходимостта от подобряване на достъпа до финансиране 

за компаниите, особено за малките и средни предприятия е на дневен ред. Докато 

традиционното финансиране като банковите заемите става все по-труднодостъпно, 

развитието на алтернативните инвестиции - Crowdfunding, рисковият капитал и бизнес 

ангелите набират популярност. Освен това, развитието на алтернативните инвестиции може 

да се разглежда като основа за повишаване на икономическата активност и развитието на 

предприемачеството. Въпреки това не трябва да се подценява факта, че финансирането чрез 

бизнес ангели освен възможности, носи и рискове, които мениджърите на компаниите 

трябва да знаят.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 193 

Проф. д-р Албена Вуцова, Софийски университет „Климент Охридски“ 

Резюме: Обучението на  студенти с увреждания предполага по- специфичен подход на 

преподаване и респективно прилагане на методология за обучение, отчитаща спецификите 

на възприятия и асимилиране на знания. 

Ключови думи: обучение, хора с увреждания 

 

Методологията за обучение на студенти с увреждания, обект на тази статия,  е разработена 

на основата на  анализ за състоянието и очакванията на този вид целева група в няколко 

страни ( Франция, Латвия и България) . Тя е част от изпълнението на проект „Успех за 

всички“ , финансиран чрез европейската програма Еразъм.  

Методологията е на база на систематизирани  резултати от изследванията,  като се предлага 

специфичен педагогически подход  при използване на нови технологии, гарантиращи 

достъпност до онлайн платформа за обучение. Разработени са методи за оценка на 

програмните курсове и е предвидено проучване относно удовлетвореността на 

потребителите на това обучение.      

 

1. Изследванията, предхождащи създаването на методология  са насочени в два основни 

аспекта: 

o акумулиране на статистически данни за всяка от страните, участнички в проекта ( 

доколкото такива са налични); 

o обобщаване на резултатите от проучванията , проведени  в две фокус групи, чрез 

които  се добива ясна представа за специфичните потребности  на хора с увреждания, 

техните нагласи за започването на собствен бизнес и използването на електронно 

обучение за професионално развитие. 

Резултатите от тези изследвания са обобщени и са послужили като база за разработване на 

методологията. 

Статистическите данни, които са обект на изследване и са  акумулирани, могат да бъдат 

категоризирани както следва :   

o брой студенти с увреждания във висшето образование;  

o брой на учащи, които могат да използват ИТ инструменти за обучение в 

предприемачество. 

o брой на студентите, които биха се възползвали от учебни материали, представени 

на електронна  платформа; 

o • видове  увреждания   на студенти и тяхното разпределение;  

o брой предприемачи с увреждания; 

                                                           
193 Методологията е разработена по материали на проекта “Success4 all”, финансиран чрез програмата Еразмус 

+ 2016г. 
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o видове образователни политики и стратегии на избраните университети за 

включване на студенти с увреждания. 

Трябва да се отбележи , че статистическите данни за текущия брой студенти с увреждания 

не са ординерно достъпни и не се събират задължително  във всяка от изследваните 

партньорски страни, което оказва влияние върху пълнотата на  анализа.  Освен това 

акумулирането на данни на национално ниво е регламентирано по различен начин в 

различните страни и не винаги е задължителен реквизит на статистическата информация.  

Част от данните за студенти с увреждания по страни са представени по -долу : 

В Латвия са изследвани 46 университета , като са идентифицирани следните видове 

увреждания :   

o 32%  мускулно-скелетни увреждания,  

o 16%  зрителни увреждания, 

o 14% увреждания на слуха,  

o 7% умствено или интелектуално затруднение и  

o 31% са неуточнени. 

Във Франция са изследвани 40 университета. Идентифицирани са  следните видове 

увреждания , без процентно разпределение :  

o интелектуални или когнитивни нарушения 

o проблеми на психиката 

o езикови или речеви нарушения 

o увреждане на слуха 

o зрителни нарушения 

o висцерални нарушения 

o моторни нарушения 

o няколко свързани нарушения 

o други . 

В България са идентифицирани следните категории увреждания без процентно 

разпределение, като са изследвани 26 университета ( само те водят статистика относно 

студенти с увреждания):    

o заболявания на опорно-двигателния апарат, 

o психични заболявания, 

o болести на ушите, носа и гърлото, 

o сърдечно-съдови заболявания, 

o офталмологични заболявания, 

o белодробни заболявания, 

o неврологични заболявания, 

o хирургични заболявания.  

За България видовете увреждания се определят съгласно Наредбата за медицинската 

експертиза и Заключителните разпоредби на Министерски указ N: 37 от 24 февруари 2016 

г.  
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Проведени са и структурирани интервюта, като са проучвани мнения относно : достъпност 

на средата за обучение; релевантност на средата за обучение; нагласи и очаквания от 

предоставяне на електронно обучение , предлагащо общ курс по предприемачество.  

По отношение на достъпността на средата за студенти с увреждания, основната част от 

респондентите извеждат като проблем липсата на адекватна информация относно 

подходяща логистика. 

Всички респонденти считат,  че  в университетите трябва да се подобрят информационните 

услуги относно адекватността на физическата инфраструктура на университетските 

уебстраници, като се препоръчва издването на  брошури или назначаването на 

университетски служител, предоставящ  такава информация. 

В някои от изследваните страни  студентите с увреждания имат известни привилегии, които 

са функция на действащите нормативни актове в конкретния университет. Най типичните 

облекчения са освобождаване от такса за обучение ; преференциални условия при ползване 

на  студентските кампуси; флексибилност при определяне на датите на изпита и други.  

За средата, за учебния процес, за професионалното бъдеще, както и  за бариерите ,  които 

студентите с увреждания срещат ,могат да се идентифицират различни аспекти. Например 

относно учебния процес, при който се прилагат нови ИТ решения са дадени редица 

препоръки, както относно съдържателната част на обучителните модули, така и по 

отношение на самата организация и вид на предоставените обучения . Почти всички 

респонденти констатират, че е необходимо те да бъдат съобразени със съответните 

физически дефекти на обучаемите и възможност за релевантно възприятие. 

Част от дадените препоръки за електронно обучение могат да бъдат систематизирани по 

следния начин :  

o включване на допълващи видеоклипове, снимки, графики, схеми и др.,  които да 

улеснят процеса на възприятие; 

o наличие на субтитри на видеоклипове; 

o предлагане на достатъчно ясна картина на видеоклиповете или на техния  много 

близък план;  

o използване на разбираем  език, подробно обяснение на използваните  термини;  

o прилагане на динамична педагогика (наличие на казуси, ролеви игри и др.); 

o адаптиране на платформата към съответни целеви  групи (студенти): естетика, 

връзка със социалната мрежа, мрежи за взаимопомощ и разпределение на работата 

в студентските проекти, предприемачески канали между страните и т.н., 

включване на мрежова платформа, 

o прост интерфейс, 

o къси модули, 

o използване на цветови акценти . 

Относно съдържанието на образователните модули респондентите се обединяват около 

много подобни  като тематика лекции . Част от тях ( групата на предприемачите с 

увреждания)  извежда като особено важно обучението в „ меки умения“, които са особено 

необходими при стратирането на собствен бизнес. 

Анализът на препоръките към  анкетираните показва, че особено съществено е наличието 

на : 



370 

o подходяща  среда,  адаптирана към потребностите  на студентите с увреждания. Това 

би създало  условия  за по- добро качеството на живота в академична среда и извън 

нея; 

o мотивация за започване на обучение в университета – като добра възможност за 

подходяща и  и добре заплатена трудова реализация; 

o визия за реализация след дипломирането . 

 

2. На базата на изследванията и направените анализи се предлага триизмерен педагогически 

подход, който включва : 

o развиване на  себепознание и сензитивност;  

o развиване на  аналитични умения и критичен подход;  

o познание на социално-икономическата и нормативната  среда. 

Методологията за обучение поставя акцент върху развитието на умения чрез насърчаване 

на активността и самостоятелността на съответната личност  и поддържане на  баланс между 

предоставяната  подкрепа и поемане на отговорност за собственото развитие. Очертаната 

проблематика, както и същностното и теоретико-приложно развитие на идеята, предполага 

най-голяма успеваемост през два основни педагогически подхода: 

А. Учене чрез преживяване  (учене чрез действие) или познато още като „учене чрез опита” 

Ученето чрез преживяване (опит) промeня поведението на една личност,  вследствие на 

практическото прилагане на изводите, направени на база анализа на неговия личен опит. 

При този подход познанието се формира посредством трансформация на опита. Този вид 

обучение може да се реализира , когато даден индивид разсъждава върху знанията, прави 

критичен анализ, помни полезните и съществени елементи  и ги прилага по- нататък.Този 

вид обучение се различава  от традиционните теории за обучение, които  поставят акцент на 

познанието, неглижират до известна степен опита , както и  ролята на всякакво субективно 

разбиране  в процеса на обучение. Два са основните вида учене чрез съпреживяване: 

o учене, което се извършва самостоятелно от учащия (автодидактизъм (самообучение, 

autodidactism), и 

o учене, при което обучението се извършва в рамките на някаква образователна 

организация (обучение чрез опит, experiential education). 

Б. Синергия (синергизъм)  и мултисензорност .  

Ефектът на синергията е резултат от изграждането на връзки,  пресечни точки или  общи 

сечения на дейности в и извън целевата структура .От осъзнаването и използването на 

синергията като резултат от дадена дейност зависи наличието и качеството на 

организационното обучение в дадена стурктура. 

Ефект на синергизма има тогава, когато ефектът от единичния  резултат е по-голям от 

сумата на ефектите на отделните резултати. Наличието на синергия е функция с мащаба на 

интервенция. 

Мултисензорното учене използва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали, 

за да подпомогне развиването на паметта и процеса на учене. По този начин могат да се 

почувстват някои  форми на елементи  от преподаването ( например  буквите в момента на 

изписването ) 
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Използването на мултисензорен подход за учене помага да  се компенсират не достатъчно 

доброто функциониране на някои от каналите за информация. Например при  слаба слухова 

памет възприятието е по-лесно, когато се ползват визуален или  тактилен подход.. 

Мултисензорното учене се прилага и при аудитория  с дислексични проблеми , поради  

факта, че такъв тип аудитория има трудности с визуалната или със слуховата преработка.  

Методологията предполага следните ефективни елементи на обучение ( в т.ч. и във 

виртуална среда) :   

Кариерно ориентиране и консултиране, за да се стимулират  младите хора към само-

рефлексия по отношение на своите знания, умения, компетенции и способности и 

респективно да са в състояние да управляват своята кариера, отчитайки особеностите на 

пазара на труда и естествените преходи в живота. 

Менторство и коучинг - развитието на отношения, при които  по-опитен специалист помага 

на друг с по-малко опит да развива своя капацитет в личностен и професионален план. 

Менторството е инструмент на неформалното учене и ученето през целия живот, който 

помага на студентите да придобият основните компетенции, от които се нуждаят, за да 

разберат практиката, да се интегрират на пазара на труда. 

Осигуряване на възможности за стаж/доброволчество по време на обучението. 

Прилагане на подхода „design thinking” - традиционен модел на проблемно-ориентиран 

подход в образованието, който включва:  

o професионализъм и желание;  

o игрови метод – атрактивен характер на ИТ  платформа за обучение с интерактивни 

елементи;  

o изобретяване – като елемент на „ученето чрез действие”,  с възможности за решаване 

на даден проблем.  

Подходът е пряко сързан с експериментиране и е концептуално обвързан със следните  

елементи- експериментиране и рефлексия.  

Експериментирането се извършва в в реална или виртуална среда, а рефлексията  е неделима 

част от всеки елемент.  

2. Основни аспекти на методологията за обучение  на студенти с увреждания 

o Студентите с увреждания не трябва да се „препрограмират „или „фиксират“ , за да 

бъдат приобщавани в учебната среда . Трябва да се приеме тезата, че : “Всеки е 

уникален и има стойност, независимо от предизвикателствата, които среща ”. 

o По време на обучителния процес трябва да се насърчава самостоятелност,  готовност 

да се  поема отговорност и независимо мислене  ;  

o Да се прилага екипен подход в обучението – т.е. да има принос и съвместни усилия 

от страна на всички участници (включително и близкото обкръжение на студента).  

o Програмите за обучение (и в реална, и във виртуална среда) да са основани на 

убеждението, че всички участници имат право на подходящи за развитието им 

материали и добри практики, които респектират  както силните страни, така и 

слабостите, дефицитите.  
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Няма универсален метод, процес или продукт, който да е подходящ за всички обучаеми с 

увреждания. Това предполага, че при работата с такава аудитория не би следвало да се 

прилага конкретен метод, а да се реагира динамично по време на цялостния  процес на 

обучение  

Методологията за обучение включва и  методология за оценка на обучителните курсове, 

които се предлагат в електронна версия.  

Всеки курс за обучение трябва да отговаря на три основни  изисквания:  

o валидност на квалификацията за електронно обучение;  

o възпроизвеждане на онлайн оценките;  

o надеждност на системата за електронно обучение.  

Изпълнението на тези три изисквания ще създаде благоприятни условия електронното 

обучение да добие популярност и да бъде желано , а също и ще повиши удовлетвореността 

от страна на обучаемите.Валидността на квалификациите за електронно обучение 

предполага предоставянето на  сертификат за новопридобитите знания, умения и 

компетенции, които биха могли да бъдат  признати чрез валидиране на неформалното 

обучение. 

Възпроизвеждането  на онлайн оценките гарантира прилагането на един и същ процес на 

обучение и проверка на знанията, като  процесът на обучение и оценяването  и  правилата 

за тях да бъдат общи. Важно е да се минимизира възможността за фалшифициране на 

тестовите резултати и провеждането на самия изпитен процес. 

Надеждността на системите за електронно обучение може да  направи електронното 

обучение привлекателно за студентите. Технологиите трябва да служат като компенсиращ 

инструмент за нещо, което липсва при обучението лице в лице. Например даден електронен 

курс трябва да е полезен на хората с увреждания, с инструменти, които не биха могли да 

бъдат достъпни с „традиционни“ методи. (  възможност за увеличаване на текста, промяна 

на контраста, запис на звуци -за хора с увреждания на зрението; използване видеоклипове, 

схеми, знаци, картини, трудни текстове (за хора с увреден слух или затруднения в 

обучението). Един от  инструменти за валидиране на електронното обучение могат да бъдат 

въпросници за удовлетвореност. Значителна част от въпросниците за удовлетвореност целят 

да установят  полезността (според ползвателя / обучаемия) на даден курс.  

 

Заключение 

При работа с обучавани с увреждания   методологията, която се базира на сензитивност , 

синергия и обучение чрез съпреживяване е приложима ,защото  е релевантна на тезата  за 

уникалност на всеки индивид. 

Насърчаване на самостоятелност и готовност да се поеме отговорност, създава  независими 

хора, които могат да се справят с различни ситуации в живота , независимо от трудностите, 

които срещат.  

Няма и не може да има универсален метод за обучението на хора с увреждания . Процесът 

на обучение трябва да се синхронизира и при необходимост да включва елементи, които не 

са предвидени при дизайна на курса, но се появяват и е необходимо да бъдат респектирани 

вследствие на монотиронга на целия обучителен цикъл .  



373 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Саша Джорджевич, докторант, Международно висше бизнес училище – Ботевград, 

България 

 

EUROPEAN CHALLENGES FOR LOCAL SELF-GOVERNANCE 

Sasha Djordjevic, International Business School - Botevgrad, Bulgaria 

Abstract: In recent decades, there have been dynamic changes in different spheres of socio-

economic life. The speed of these changes is so high that human relationships and reactions 

sometimes can not adequately follow economic, technical, political changes. All social and 

political life is being reformed. In this context, one of the systems that is subject to the strongest 

reform pressure is the system of public governance of local communities. The need to summarize 

and justify new mechanisms and approaches to realize the strategic tasks of decentralization and 

increase the efficiency of the work of the local self-government bodies through the modernization 

of the public management in the cross-border region of Bulgaria - Serbia emerges in the 

foreground. 

Keywords: modernization, administration, self-government, cross-border region. 

 

Европейски насоки за укрепване на местните и регионалните власти 

Регионалните и местни власти играят основна роля в развитието на ЕС. Това се дължи на 

факта, че те са най-близко до гражданите и са отговорни за голяма част от задачите, 

изпълнявани от обществения сектор. Местните и регионалните власти в Общността 

изпълняват широк кръг от обществени услуги в страните-членки. Маастрихтският договор 

откри нови области за дейност на ЕС и все повече общностни инициативи влияят върху 

регионалните и местни власти. В различните държави-членки съществуват значителни 

разлики в националните системи на децентрализирано управление, което се отразява върху 

въздействието на европейските политики. 

Една от важните стъпки към изпълнението на тази роля е създаването през 1994 г. на 

Комитета на регионите със 189 представители от регионални и местни власти от страни-

членки на ЕС. След присъединяването на Швеция, Австрия и Финландия през 1995 г., 

членската маса се увеличава на 222. Амстердамският договор утвърждава ролята на 

Комитета като независим орган от другите европейски институции, както и разширява 

областите в европейското законодателство, по които трябва да бъде консултиран.  

С Договора от Ница за подготовката на присъединяването на бъдещите страни-членки към 

Съюза се уточнява горната граница на броя на членовете на Комитета на регионите. Тя не 

трябва да надвишава 350. Освен това, в Договора се предвижда, че членовете на Комитета 

на регионите трябва да имат изборен мандат в регионални или местни власти или да са 

политически отговорни пред избираемо събрание. Мандатът на всеки член на Комитета 

автоматично се прекратява, ако загуби поста си в регионалната или местната власт. 

Основната функция на Комитета на регионите, уредена в Договора от Маастрихт, е да 

съдейства при прилагането на политиките на ЕС и да отчита регионалните интереси и 
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потенциалните възможности на регионите да допринасят за осъществяване на европейската 

интеграция.  

Към Комитета на регионите функционира и специално звено за проучвания, което изследва 

въпроси на регионалната политика и интеграцията в Европейския съюз и публикува 

задълбочени проучвания относно развитието на европейската интеграция от регионална и 

местна гледна точка. 

По отношение на регионалните и местните власти, основните насоки и цели в бъдещото 

развитие на ЕС са демократизацията, децентрализацията, субсидиарността и подобряване 

на ефективността.  

 

Демократизация и децентрализация 

Укрепването на местните власти допринася за демократизацията в Европа, а 

децентрализацията на вземането на решения от централната власт към регионалните и 

местните власти улеснява участието и влиянието на гражданите. Местното самоуправление 

допринася и за упражняването на демократичен контрол, тъй като местните въпроси се 

обсъждат в местните и регионалните съвети.  

Децентрализираната система осигурява по-голямо благоденствие на гражданите чрез 

осигуряване на възможно най-добро адаптиране към местните нужди. Като последствие от 

това се появяват различия между местните и регионалните власти в рамките и стандартите, 

определени по закон. Тези разлики отразяват разнообразието от нужди на местните 

общности и способността на регионалните и общинските съвети да определят приоритетите 

въз основа на местните условия. 

От административна гледна точка децентрализираната система на управление има важна 

координираща функция за осъществяване на връзка между централната власт и гражданите. 

Освен това децентрализирането при вземането на решения от централната власт към по-

ниските нива на управление е по-малко бюрократично. 

Съвременната тенденция към децентрализация съживи интереса към местното управление 

в контекста на нуждите – демократизация, административна ефективност, икономическо 

развитие и мобилизация на ресурсите. Вниманието особено силно се фокусира върху ролята 

на общините при планирането, определянето на политиката на развитие на територията и 

мобилизацията на ресурсите. Тази роля засилва тенденцията общините да придобиват все 

по – голяма независимост, защото това дава възможност функциите, имащи национално 

значение, да се изместят до нивата, които са по - близо до населението. Процесът на 

децентрализация включва най - малко седем сфери: 

o Предоставяне на правомощия. 

o Делегиране на власт.   

o Децентрализация. 

o Дерегулация. 

o Участие на населението в управлението. 

o Насърчаване на териториален модел на икономическо развитие.  

Когато се преценява дали дадена дейност трябва да бъде централизирана или 

децентрализирана са възможни две групи аргументи Едната се основава на демокрацията, 
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участието на хората в управлението. Другата група на принципа на ефективността - по 

принцип централизацията позволява икономия на ресурси и по – висока компетентност. 

Разпространено мнение в нашата страна, е че “само богатите страни могат да си позволяват 

децентрализация – на този етап ние се нуждаем от силна централна власт.” Когато това 

мнение се превърне в официална политика на правителството може да стане опасно, защото 

причинно - следствената връзка е точно обратната – финансовата децентрализация води 

държавата до просперитет. Това се дължи не само на принципа на субсидиарността, но и на 

факта, че само чрез осигуряване на финансова автономия може да се осигури обществена 

подкрепа на всяка стратегия за реформа на страната и високо ниво на финансова 

осигуреност. При централизацията и когато стабилността на една държава  е базирана на 

един център това означава, че е налице опасност от нестабилност при някаква промяна.  

Децентрализацията е нужна преди всичко за това да осигури свобода на общините, да но не 

само тя е важна. По - голямата свобода води до възможност за развитие на инициативата и 

предприемачеството, а оттам до по – големи възможности на хората сами да управляват 

живота си. Децентрализацията няма автоматичен характер, т. е осигуряването не води до 

добри резултати само по себе си, а просто осигурява предпоставки за обществено развитие. 

Макар, че в повечето страни е налице някакъв напредък в децентрализациония процес, на 

практика местните власти в Югоизточна Европа нямат правата да “регулират и да 

управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, 

съществена част от осъществените дела.”  

Все повечето страни-членки считат, че местните и споделени данъци са важен източник на 

приходи за регионалните и местните власти. Тези данъци подобряват икономическата 

отчетност и спомагат за осъществяването на по-добър бюджетен контрол, тъй като 

решенията за нивото на изразходвани средства на регионално и местно равнище оказват 

влияние върху размера на данъците в местните общности. 

В Европейската харта за местно самоуправление (1985 г.) се набляга върху редица значими 

елементи, които съставляват основата на децентрализираните обществени задачи и 

финансиране:  

o Под местно самоуправление се разбира правото и реалната способност на местните 

власти да регулират и управляват в рамките на закона, съществена част от 

обществените дела на своя собствена отговорност и в полза на своето население 

(член 3/1). 

o Обществените задължения трябва по принцип да се изпълняват, при възможност, от 

тези власти, които са най-близо до гражданите. Предоставянето на някакво 

задължение на друга власт трябва да отчита обхвата и естеството на задачата и 

изискванията за ефикасност и икономичност (член 4/3). 

o Местните власти имат право, в рамките на националната икономическа политика, на 

достатъчно собствени средства, с които да разполагат свободно при изпълняването 

на компетенциите си (член 9/1). 

Чрез децентрализация трябва да се даде възможност на регионалните и местните власти да 

се разпореждат свободно с финансовите си ресурси като постоянно се увеличава броят на 

финансовите ресурси, определяни на местно равнище. 

Местните и регионалните власти трябва да имат силна позиция в публичната 

администрация, тъй като те се занимават с разрешаването на различни въпроси и интереси, 
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между които и участието на гражданите в демократичния процес. Това също се отнася и до 

осигуряване на оптималното взаимодействие между обществения интерес и местните 

нужди, което е най-добрият механизъм за прозрачност на процеса на вземане на решения.  

 

Субсидиарност 

Маастрихтският договор определя субсидиарността като основен принцип в процеса на 

европейска интеграция. Протоколът за субсидиарност и пропорционалност към 

Амстердамския договор отново потвърждава този принцип в член 5: “В областите, които не 

влизат в изключителните й компетенции, Общността ще предприема действия в 

съответствие с принципа на субсидиарност  само ако целите на предложените действия не 

могат да бъдат задоволително изпълнени от страните-членки и затова по силата на мащаба 

и резултата от предложеното действие трябва да бъдат осъществени от Общността”. 

В своето мнение за “Развитие на култура на субсидиарност” Комитетът на регионите счита, 

че политическите реформи в Европа трябва да бъдат направлявани от принципа на 

субсидиарност “в смисъл на близост, с вземане на решенията колкото се може на по-ниско 

ниво и по този начин се гарантира, че изпълняваните задачи имат  максимален ефект.” 

Съветът на регионите определя субсидиарността за “основен законов принцип, според който 

решенията се вземат на институционалното и оперативно ниво, най-близо до гражданите.” 

Държавите-членки се призовават да декларират, че “са готови да гарантират на местните и 

регионални власти пълното приложение на принципа на субсидиарност” и да “се стремят да 

прилагат този принцип в националните си законодателства… като основна насока при 

разпределението на правомощия.” 

 

Подобряване на ефективността 

Подобрената ефективност при изпълнение на дейностите на ЕС все повече зависи от 

способността на местните и регионални власти да прилагат решенията и законодателството 

на Общността. Това от своя страна е свързано с административните и финансови 

възможности на регионално и местно ниво. Една от основните ползи от вземането на 

решения по-близо до гражданите е по-голямата отчетност и отговорност, които водят до по-

ефективно използване на обществените ресурси. Може да се очаква, че намаляването на 

централния контрол и осигуряване на по-голяма степен финансова независимост на 

регионалните и местни власти ще подобри ефективността им 

 

Фактори, влияещи върху системите на местното самоуправление в ЕС 

Влияние на общностното законодателство 

Правото на ЕС има важно значение за регионалните и местните власти. В областта на 

местното самоуправление правните актове на ЕС обхващат тези сектори, които попадат в 

компетенцията на регионалните и местни власти. В това число влизат икономическото 

развитие на областите и общините, привличането на инвестиции, защитата на 

конкуренцията и контрола върху държавните помощи, професионалното обучение, 

транспорта, опазването на околната среда, здраве-опазването, защита на потребителите, 

безопасност на работното място и др.  
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Прилагането на Европейския валутен съюз (ЕВС) оказва значително влияние върху 

регионалните и местни власти, които трябва да наложат ограничения върху публичните си 

финанси. Изискването на ЕВС дефицитът на обществения сектор да бъде ограничен до 3% 

от брутния национален продукт определено има значително влияние върху регионалните и 

местни власти. За да осъществят определени спестявания, държавите-членки трябва да 

намалят оперативните си разходи, които са голяма част от бюджетите на  регионалните и 

местни власти. В редица държави-членки това води до реформи, ограничения на бюджета и 

съкращения в основни области, в които местните и регионални власти предоставят услуги, 

като напр. здравеопазването и социалните услуги. 

Правни норми с пряк ефект върху общините се приемат и в областта на данъчното право, 

трудовото право, транспорта и др. Пример на подобно отражение на политиката на ЕС да 

заздрави общата транспортна политика включва създаването на правила относно 

допустимите граници на скоростта на движение, допустимата тежест на автомобилите с 

висок тонаж, мерките за опазване чистотата на въздуха и много други, като например и 

забраната за държавни субсидии за пристанища и летища. 

Последствията от влиянието на правото на ЕС върху местните и регионални власти могат 

да бъдат обобщени в следните основни аспекти: 

o В много случаи регионалните и местните власти в държавите-членки са отговорни за 

прилагането на общностно законодателство, което има преки финансови 

последствия за тях (например, приложението на общностни правила за опазване на 

околната среда); 

o Общностното законодателство може да има и непреки финансови последствия за 

регионалните и местни власти (например, приложението на ЕВС); 

o Общностното законодателство може да окаже влияние на административните 

структури на местните и регионални власти чрез налагането на процедурни, отчетни 

и др. изисквания;  

o Административните процедури на ЕС могат да генерират допълнителни 

административни разходи за местните и регионални власти (например, общностни 

правила за обществените поръчки над 200 000 евро) 

 

Влияние на регионалната политика и структурните фондове върху местното 

самоуправление 

Регионалната политика на ЕС е една наистина обединяваща и споделена политика, основана 

на финансова солидарност. Чрез нея се прехвърлят 35% от бюджета на Съюза, който идва 

главно от по-богатите страни-членки към по-необлагодетелстваните региони. Този подход 

подпомага не само бенефициентите, но и тези, които допринасят най-много към общностния 

бюджет, тъй като техните предприятия печелят от инвестиционните възможности и 

трансфера на икономически и технологичен ноу-хау, особено в регионите, където различни 

видове икономически дейности все още не са стартирали. Регионалната политика дава 

възможност на всички региони да направят ЕС по-конкурентноспособен.  

Регионалната политика на ЕС подпомага изостаналите региони за повишаване на тяхната 

конкурентноспособност и за ефективното им участие в единния пазар главно чрез 

осъществяване на инфраструктурни проекти за подобряване на транспортната мрежа и 
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усъвършенстване на телекомуникациите, както и чрез повишаване на квалификацията на 

работната сила.    

Развитието на регионалната политика доведе до създаването на структурните фондове на 

ЕС:  

Европейски фонд за регионално развитие (European Regional Development Fund) – 

финансира инфраструктура, инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно 

развитие и помощи за малки фирми; 

Европейски социален фонд (European Social Fund) – финансира обучителни мерки и 

отпуска средства за набиране на работа, за да върне безработните към работната сила; 

Раздел Ориентиране от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското 

стопанство (Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) – 

финансира мерки за развитие на селското стопанство и отпуска помощи за фермери, главно 

в изостанали региони. Чрез раздел Ориентиране се подпомага развитието на селските 

региони и осъществяването на Общата селскостопанска политика във всички други области 

на ЕС; 

Финансов инструмент за ориентиране на риболова (Financial Instrument for Guidance in 

the Fisheries Sector) – спомага за адаптирането и модернизирането на риболовната 

индустрия; 

Фонд за сближаване (Cohesion Fund) – финансира транспортни инфраструктурни проекти, 

които допринасят за развитието на трансевропейските мрежи и проекти за опазване на 

околната среда. От него се ползват четири държави-членки - Гърция, Испания, Ирландия и 

Португалия. 

Всички тези фондове целят да подпомогнат сближаването на държавите-членки на ЕС и на 

техните региони в икономическо и социално отношение. 

Основните принципи на структурните фондове са: 

o ефективна координация на регионалната политика на ниво ЕС, 

o прилагане на принципа на стратегическото планиране, 

o дългосрочно партньорство между всички участници в дейността на регионалната 

политика, в това число между европейските институции, националните правителства 

и регионалните и местни власти, 

o прилагане на принципа на допълняемост, изискващ държавите-членки да използват 

структурните фондове само като допълнение на средствата, отпускани от 

съответните национални или регионални власти за осъществяването на конкретен 

проект. 

Изборът на проектите за финансиране се решава от националните и регионални власти, 

които са най-добре запознати със своите местни проблеми. Преди това Комисията 

предоставя насоки, които съдържат стратегически предложения и обединяват идеите, 

предложени на местно ниво. Основните насоки са в следните три групи: 

o подобряване на регионалната конкурентнопособност; 

o разширяване и подобряване на заетостта; 

o балансирано развитие на градските и селските райони и зависимите от рибовъдство 

райони. 
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Други общностни политики и институции, които също въздействат и спомагат 

развитието на регионалните и местни власти, са следните: 

o Общата селскостопанска политика, която поглъща почти половината от общностния 

бюджет. Също финансира развитието на селските региони, което е една от целите и 

на Структурните фондове. Мерките за развитието на селските региони и селското 

стопанство, изпълнявани с подкрепата на Структурните фондове, трябва да бъдат 

съгласувани с Общата селскостопанска политика. 

o Общностната политика за развитието на изследванията и технологиите спомага за 

повишаване на конкурентноспособността на ЕС на световния пазар. Тази политика 

направлява инвестиции в областите, които са най-важни за регионалната политика. 

Изследванията са едно от средствата, които спомагат за увеличаване на 

благоденствието и генерирането на богатство в най-бедните региони, както и за 

повишаване на икономическата им активност. 

o Създаването на съвременни и ефикасни трансевропейски мрежи за транспорт, 

енергетика и телекомуникации е от съществена значимост за развитието на 

отдалечените райони на Съюза, където обикновено развитието изостава. Тъй като 

цената на такива инвестиции е изключително висока, Общността предоставя насоки 

за предложенията на държавите-членки за програми и проекти в областта на 

транспорта, енергетиката и телекомуникациите.  

o Използването и усъвършенстването на информационните технологии открива 

обещаващи перспективи за растеж, конкурентноспособност, създаване на заетост и 

социално сближаване. Инициативата на Общността “е-Европа” се опитва да осигури 

на всички държави-членки и региони в ЕС достъп до ползите от информационното 

общество. Структурните фондове ще подкрепят тази инициатива във всички райони, 

където достъпът и използването на новите технологии са ограничени или 

непропорционални.  

Прието е, че развитият свят се променя от индустриална икономика, основаваща се на 

стомана, минно дело и тежката промишленост в новата икономика, която се основава  на 

пластмаси, компютри и интернет. С модерната технология идва нова динамика, нови 

правила и нови драйвери за успех.194 

o Политиката за защита на конкуренцията съблюдава и ограничава помощи от 

обществени фондове за предприятия, неазвисимо дали са от национални фондове или 

от Структурните фондове. Всяка операция, финансирана от Структурните фондове, 

трябва да е в съответствие с правилата на Общността за защита на конкуренцията. 

Чрез регионалната политика и политиката за защита на конкуренцията на ЕС 

помощите от обществени фондове се съсредоточават в най-необлагодетелстваните 

райони. 

o Заеми от Европейската инвестиционна банка - целта на Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) е да допринася за интеграцията, балансираното развитие и 

икономическото и социално сближаване в ЕС. Заемите от нея спомагат за 

подобряването на трансевропейските мрежи за транспорт и енергия, опазване на 

околната среда, подобряване качеството на живот, и разширяване на знанията и 

иновациите. През 1999 г. заемите за регионално развитие и намаляването на 

                                                           
194 Бойков,В., Бойков, Д. Мултимедийните технологии като „глътка свеж  въздух“ в образованието, 

МВБУ, 2019, с. 55 
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различията достигат 17 милиарда евро. 

o Информационното общество, развитието на изследванията, технологиите и 

иновациите, повишаването на конкурентноспособността и човешките ресурси се 

подпомагат от специални заеми по инициативата “Иновации 2000”, по която се 

разпределят между 12 и 15 милиарда евро за периода 2000 – 2003 г.  

 

Изисквания и препоръки за хармонизиране на законодателствата на България и 

Сърбия 

Въпреки огромната работа на България за хармонизиране на националното законодателство 

и изключителния напредък на Сърбия с хармонизиране на законодателството, все още има 

съществени препоръки, които трябва да бъдат взети под внимание в процеса на сближаване 

на законодателството, касаещо местнотото самоуправление вдвете страни от балканския 

регион с acquis communautaire на ЕС и Европейската харта за местно самоуправление: 

o Напредък със законодателната реформа в местното самоуправление и 

довеждането й до сближаване с най-добрите постижения в acquis communautaire на 

ЕС; нанасяне на необходими поправки в законите, за да се постигне приемственост в 

законодателството, уреждащо държавното и местното управление; влизане в сила на 

балансирано законодателство, което гарантира защита на конкретните интереси и 

изисквания на местно ниво; включване на местните власти в законодателния процес 

– от етапа на планиране и списване на законодателни промени до етапа на оценка на 

ефективността и резултатите от приетите правила; ревизиране на законите, свързани 

с местното самоуправление, за да бъдат премахнат конфликт на компетенциите и 

липса на прозрачност или неясноти. 

o Подобряване на системата на териториална администрация към 

регионализация; проучване на възможността за създаване на регионални местни 

управи с избираеми представителни органи въз основа на Закон за регионалното 

управление; подобряване на институционалната структура на регионалната 

администрация и по-ефективно интегриране на държавните административни 

органи; ревизиране на функциите и правомощията на местните управи и 

преосмисляне на възможностите за делегирането на власт и разпределение на 

финансите; укрепване на партньорството между регионалните асоциации на общини 

и регионалните управители като представители на централната власт в регионите; 

приемане на правила за регионално планиране; приспособяване на системата на 

администра-тивно деление към постигане на по-ефективна структура. 

o Подобряване на структурната организация на местната власт в посока на 

оптимизиране на нивата на местно самоуправление и подпомагане на интеграцията 

на местните власти, както и административно-териториално укрепване и 

функционална интеграция. 

o Подобряване на взаимоотношенията между централната и местната власт и 

засилване на партньорството между тях; подобряване на системата на финансов 

контрол и управлението на активите на местните власти; укрепване на системата на 

юридически контрол върху местното законодателство; поддържане на стабилни 

работни взаимоотношения с изпълнителната и законодателната власт. 

o Подобряване на координацията и ефективността на работа на съществуващите 

асоциации на местни власти; където е необходимо, установяване на национална 
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асоциация на местните власти, за да се увеличат възможностите  за сътрудничество 

между различните единици на местно самоуправление. 

o Засилване на ролята и значимостта на неправителствените организации в 

изпълнението на някои от функциите на местните власти чрез делегиране на 

конкретни задачи на по-голям брой неправителствени организации; установяване на 

партньорства и сътрудничество с неправителствени организации. 

o Фискална децентрализация: На местните власти трябва да бъде предоставена 

финансова независимост, за да са способни да изпълняват успешно функциите си без 

да разчитат на бюджетните субсидии от държавата; трябва да има ясно задание за 

предоставянето на услуги и административните функции на местните управи; 

необходим е разчет на необходимите разходи спрямо източниците на приходи на 

местно ниво, така че местните власти да имат необходимите ресурси да изпълняват 

своите функции; значителна част от общите приходи на местните власти трябва да 

идва от местните данъци и такси, които да бъдат под техен контрол и да могат да 

бъдат променяни с решение на местно равнище; трансферите от централната към 

местната власт трябва да бъдат разпределени въз основата на ясни критерии, които 

целят постигането на равенство, стабилност и икономическа ефективност; местните 

власти трябва да имат достъп до дълготрайни капиталови инвестиционни фондове, 

което за много от страните означава, че ще имат достъп до националните кредитни 

пазари; изготвяне и приемане на процедурни правила за консултации с 

Министерството на финансите върху плановете за държавния бюджет в частта, 

касаеща местните власти; разработване на карти за регионална политика за държавни 

помощи; разясняване на цялостната концепция за държавните помощи, включително 

и субсидиите на отговорните местни власти; ефективно използване на структурните 

фондове на ЕС; учредяване на информационни и консултативни центрове в 

общините, въвеждащи модерни информационни технологии и оптимизиране на 

комуникациите между тези центрове и съответните министерства. 

o Подобряване на информационния обмен на всички нива; създаване на 

компютъризирани бази данни, обучение на експерти, създаване на информационни 

центрове на местно ниво. 

o Подобряване предоставянето на услуги за гражданите чрез въвеждането на 

подход, ориентиран към клиента; подобряване качеството на самите услуги и по-

добро разбиране на правото на гражданите като данъкоплатци да изискват и 

получават високо качествени услуги; внасяне на промени в управлението на някои 

услуги. 

o Увеличаване на взаимодействието между обществения и частния сектор на 

местно равнище чрез договори за обществени поръчки, обществено-частни 

партньорства; постигане на повече прозрачност в тази област. 

o Засилване ролята на местните власти в областта на икономическото развитие на 

техните територии чрез установяване на партньорства с бизнеса и държавните 

агенции. 

o Увеличаване капацитета на местните власти в областта на стратегическото 

планиране и използване на местните ресурси по най-ефективен начин чрез 

въвеждане на някои управленски методи от частния бизнес в управлението на услуги, 

маркетинга и контрола върху разходите и чрез привличане на инвестиции; по-

широкото използване на външното договаряне като механизъм за повишаване на 

ефективността, намаляване на разходите и подобряване на отчетността при 
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изпълнението на конкретни дейности от общинските администрации; съществува 

необходимост да се доразвие законодателството в тази област. 

o Гарантиране на успешното прилагане на законите и правилниците за 

държавните служители, за да се стабилизират екипите от експерти и 

администрацията на местните управи и да се постигне деполитизация на държавните 

служители, особено на средно управленско ниво. 

 

Местното самоуправление – основа за развитие на трансгранично сътрудничество 

между България и Сърбия 

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, „за да насърчи цялостното 

си хармонично развитие, Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят 

до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване“195. По-

специално ЕС има за цел намаляването на неравенството между нивата на развитие на 

различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони. Това се 

осъществява чрез кохезионна политика на Съюза. Трансграничното сътрудничество е една 

от формите на тази политика. 

Най-напред нека да уточним същността на термина „трансгранично сътрудничество“ 

(ТГС). Точно юридическо определение на термина “трансгранично сътрудничество” няма. 

Съществуват различни определения. Като работно понятие може да се приеме, че 

трансграничното сътрудничество е всяко организирано действие, предприето от две или 

повече териториални единици/общности или организации на тези общности, от две или 

повече граници, което води до преодоляване на проблемите им и развитие на взаимоизгодни 

отношения във всички сфери на социално-икономическия и обществен живот на тези 

общности. 

Следното определение е възприето от европейските страни: „директно сътрудничество във 

всички области на живота между съседни регионални и местни власти, разположени по 

протежение на границата“196. Този термин съдържа в себе си директното коопериране – 

покривайки всички области на живота и включвайки всички действащи и заинтересовани 

лица от двете страни на границата. 

Следователно предметът на ТГС е обхващане на разнообразни проблеми от ежедневието на 

местните общности до международното право и от най-тесните инициативи и стратегии за 

развитие чрез трансгранично съюзяване до общи европейски инициативи и програми. 

 

Трансграничното сътрудничество се характеризира със следните специфични 

особености: 

o включване на гранични териториални общности от две (или три) страни на 

границата; 

o наличие на договор между съответните партнъори; 

                                                           
195 Чл.174 от ДФЕС, ДЯЛ XVIII Икономическо, социално и териториално сближаване, Консолидиран текст на 

Договора за функционирането на Европейския съюз, Официален вестник на Европейския съюз C 115/47, 

9.5.2008 г 
196 Работен доклад за Европейската инициатива INTERREG, юли 1997г. 
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o точно определена цел, която може да е в една област или да има интердисциплинарен 

характер; 

o дефиниране на тази цел/сътрудничество във времето; 

o пряко участие на териториалните общности, териториалните власти и организации и 

техните сдружения. 

Целите на трансграничното сътрудничество са много и варират според потенциала и 

проблемите на общините и районите; страните партнъори (икономическото и политическо 

положение); заинтересоваността; интензивността на връзките в различните аспекти на 

действие; включването на партнъори от различни сфери и нива на управление, от умението 

да се развиват тези процеси и др. 

 

Основно целите могат да се групират по следния начин: 

1. Сближаване и развитие на демократичните и човешките ценности: 

- изграждане на климат на отвореност, доверие, съвместно съжителство и 

разбирателство, приятелство и солидарност; 

- създаване на мирни и взаимоизгодни индивидуални и колективни връзки; 

- опазване и обоготяване на културните различия; 

- развитие на европейско самосъзнание; 

- подготовка на страните-кандидатки за влизане в Европейския съюз; 

- общо интегриране в европейското пространство; 

2. Повишаване на социално-икономическото развитие на сътрудничещите си 

гранични райони: 

- намирането на общи решения на общи проблеми (от въпросите за ГКПП до 

интегриране на развитието); 

- обмен на ноу-хау; 

- насърчаване на местната икономика; 

- валоризиране на туристическите забележителности; 

- изработване и управление на съвместни проекти. 

 

Основни принципи на трансграничното сътрудничество са: 

Партнъорство 

Принципът на партнъорство има два елемента: 

- Вертикално партнъорство. Включва националното, регионалното и местното равнище 

от всяка страна на границата. Вертикалното партнърство следва да допълва 

съществуващите структури, а не да ги конкурира; 

- Хоризонтално партнъорство. Това е връзката между партнъорите от двете страни на 

границата. Този принцип се основава на равенството на партнъорите, независимо от 
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големината на страната във физически или икономически смисъл, от броя на 

населението, големината на населените места и т.н. Опитът сочи, че трансграничното 

сътрудничество е най-успешно, където регионалните и местните власти поемат 

инициативата. 

 

Собсидиарност  

Чрез този принцип се постига засилване на регионалното и местното равнище чрез 

делегиране на правомощия на най-ниското подходящо административно равнище. 

Правомощията на регионалните и местните административни единици да изпълняват и 

задачи на международно равнище, т.е на трансгранично равнище са в рамките на правата, 

които тези единици имат на национално равнище. 

 

Наличие на концепция или стратегия за трансграничносътрудничество  

Тези стратегии вземат под внимание съответните национални планове и определят нуждите 

и бъдещите цели на трансграничното сътрудничество и с оглед преодоляване на мисленето 

в изолация от другата страна на границата. 

Освен преодоляване на взаимното недоверие между хората от пограничните райони, 

трансграничното сътрудничество би допринесло за преодоляване на тяхната периферност и 

изолация, насърчаване на икономическото развитие, подобряване на жизнения стандарт и 

разширяване на демокрацията. 

Най-честите причини, водещи до негативните процеси на развитие на граничните и 

пограничните региони са:197 

o Различни административни структури и компетентността им; 

o Различно данъчно и социално законодателство; 

o Различните подходи на планиране и насочване на ресурси; 

o Различно законодателство, касаещо околната среда и замърсяването; 

o Различното ниво на изградена инфраструктура и транспортни системи, които не 

отговарят на изискванията на трансграничния вътрешен пазар; 

o Различните трудови пазари, структури на заплащане и социални системи по 

външните граници, които са възможен източник на конфликти и могат да се 

превърнат в експлозивни проблеми; 

o Загубата на сигурност чрез отваряне на границите; 

o Нарастващият трансграничен туризъм, застрашаващ природата и защитата на 

околната среда; 

o Неуспешните инвестиции в сектора на услугите и социалната сфера, причинени от 

неадекватни трансгранични търговски отношения и законови и финансови бариери; 

o Трудностите при трансграничното професионално обучение, което създава 

постоянна бариера пред отворения вътрешен европейски пазар и трансграничния 

пазар на труда; 

                                                           
197 Монев, П. (2013),  Местно управление и самоуправление, изд. Наука и икономика, В., стр.94 
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o Предрасъдъците, стереотипите и неадекватното разбиране на различията между 

съседите от двете страни на границите. 

Темата за трансграничното сътрудничество не е формална. Тя е важна част от европейската 

единна политика за развитие на регионите. Целта на сътрудничеството в граничните и 

трансграничните региони не е да се създават нови административни нива, а по-скоро да се 

развият структури за коопериране, механизми, които да подпомагат премахването на 

пречките и да насърчават отстраняването на факторите, причиняващи разногласия и 

невъзможност ефективно да се развиват взаимоотношенията. Крайната цел е да се 

преодолеят границите, като те се превърнат в административни ограничители. В контекста 

на растящата европейска интеграция и силното, обхващащо големи региони икономическо 

сътрудничество в Европа, хората в граничните райони са способни да отстояват своето 

право за равни условия на живот, на свободно движение и подобрена мобилност, което 

фактически е същността на европейската интеграция. 

 

Основните задачи във връзка с реализиране на този процес са: 

1. Устойчиво формиране на същността и моделите на европейската 

политика за регионално развитие.   

2. Преодоляване на съществуващите неудобства и бариери, свързани с 

границите и използване на възможностите. 

3. Изграждане на по-добра инфраструктура и ускоряване на 

икономическото сътрудничество. 

4. Въвеждане на реални политики за подобряване на околната среда и 

опазване на природата. 

5. Повишаване на трансграничното културно сътрудничество. 

6. Създаване на устойчиви партньорства на различни нива и въвеждане 

на общи интеграционни действия. 

Характерните регионални различия в Европа трябва да се използват като предимства за 

развитие на интеграцията. Основната цел за сближаване на народите може да се постигне 

единствено и само с трайното прилагане на принципа на солидарността. Сложните времена 

на динамично развитие на отношенията между народите показват някои негативни 

тенденции, породени именно от неразбирането на принципите на солидарност и равенство, 

основано на прилагане на единна политика за стратегическо развитие на Европа. 

Разногласията трябва да се преодоляват с разумни и взаимно изгодни политики, а не с 

действия на егоизъм и търсене на регионални интереси без да бъдат зачитани интересите и 

на партньорите. Свидетели сме на някои сеператиски искания за автономия на региони в 

различни държави. Това е резултат именно от неправилни национални политики за 

повишаване ролята на местното самоуправление, т.е. до завършване процеса на 

децентрализация. Идентичността на регионите в държавите и в Европа също може да бъде 

смятана за основа, върху която се гради ЕС. 

Граничните и трансграничните региони желаят и са способни да дадат своя важен принос в 

осъществяването на така необходимите за целта на европейската интеграция взаимни 

връзки, като в същото време запазят своето богато културно разнообразие. Трансграничното 
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културно сътрудничество съдейства за разбирателството между етническите и 

националните малцинства и за необходимостта от намиране на решения за техните 

проблеми. Политическите и административните власти, пресата, медиите трябва да създават 

необходимата среда и условия за развитието на добри междусъседски отношения и да 

спомагат за премахване на предрасъдъците. 

Изградени върху плановете и мерките на общините и съобразени с държавното планиране и 

европейските концепции за развитие, граничните и трансграничните региони са движещите 

сили на регионалното трансгранично развитие. 

Добавената стойност от трансграничното сътрудничество произтича от факта, че в 

светлината на опита от миналото, хората, които живеят в съседни гранични райони, искат 

да си сътрудничат и по този начин дават своя ценен дял в поддържането на мира, свободата, 

сигурността и съблюдаването на човешките права. 

По отношение на приоритетите на териториалното сътрудничество, опитът на България 

показва, че в страната то има най-силно влияние върху качеството на природната среда и 

управлението на рисковете, качеството на живот, изграждане на инфраструктура (предимно 

дребно-мащабна), повишаване на капацитета за съвместно планиране, предоставяне на 

услуги (вкл. културни) и обучения, туристическа промоция и промоция на сравнителните 

предимства на районите198 .  

През настоящия програмен период се наблюдават изменения в приоритетните оси на 

програмата. Има известно „отрезвяване“ на основните цели, които са по-практични и 

реалистични. Отпада първият приоритет, свързан с изграждането на физическа 

инфраструктура в трансграничния регион. Запазват се обаче основните области за 

сътрудничество в опазването на околната среда, насърчаването на предприемачеството, 

развитието на туризма, основан на природното и културно наследство. Първият приоритет 

е „Устойчив туризъм“ със специфични цели - увеличаване на туристическата 

привлекателност, създаване на конкурентоспособни общи трансгранични туристически 

атракции, продукти и дестинации. Вторият приоритет е „Младеж“ и цели развитието на 

привлекателна среда за развитие на младите хора в граничната зона (умения и 

предприемачество), както и насърчаване на устойчиви съвместни инициативи за и с младите 

хора, включително за младежка мобилност. Третият приоритет е “Околна среда” и цели 

съвместно управление на риска (предотвратяване и смекчаване на последствията от 

природни и причинени от човека трансгранични бедствия) и защита на природата (засилване 

на капацитета на регионалните и местните заинтересовани страни за подобрено управление 

на природните ресурси в граничния район). Приоритети като околна среда и превенция на 

риска, устойчив туризъм и младежи, с дейности, насочени към насърчаване на заетостта, 

мобилност на работната ръка и борба с бедността са обусловени от факта, че в допустимия 

трансграничен регион са ситуирани най-слабо развитите области в Европа. Много е важно 

България и Сърбия да успеят да се възползват максимално от възможностите на програмата, 

защото трансграничният регион разполага с голям потенциал за развитие, особено на 

бизнеса и туризма. Географското положение на региона и богатите му природни ресурси 

представляват отлична база за развитие на сектора на услугите, по-специално на 

                                                           
198 РАЗДЕЛ 3, т. 3.1. Интегриран подход за териториално развитие, „Споразумение за партньорство на 

Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 

2014-2020 г.“, приетo с Решение № 532 на Министерския съвет от 21.07.2014 г 
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международната търговия, транспорт и свързаните с тях услуги, както и на туризма, като по 

този начин се превръща във важен двигател за повишаване на социално-икономическото 

развитие на граничния регион. Въпреки това, слабо развитите транспортни връзки в района 

предопределят относително високата изолация на района. Така например, близостта до 

паневропейските коридори и големите инфраструктурни проекти, които се очаква да бъдат 

реализирани и завършени през идните години (най-важните за региона от които е 

магистралата София-Ниш), може да се превърне в движеща сила за развитието на различни 

търговски и транспортни услуги, свързани с транспорт - пазари на едро и шоурумове, 

логистични паркове, складови бази, хотели и кетъринг, ремонтни услуги и т.н. 

 

В заключение, могат да се обобщят следните изводи:  

o Трансграничните програми за сътрудничество заемат централно място в 

приоритетните за финансиране програми за европейско териториално 

сътрудничество; 

o През новия програмен период 2014 – 2020 г. се запазва програмата за трансгранично 

сътрудничество на България със Сърбия, финансирана по ИПП, като в голяма степен 

двете страни имат сходни нужди и са поставени пред общи предизвикателства;  

o Основен приоритет в трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, 

която не е член на ЕС, остава опазването на околната среда и оползотворяване на 

природното, културното и историческото наследство в полза на туристическия 

сектор. Тази приоритетна ос допринася за трите стълба на стратегията Европа 2020 

за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, защото насърчава 

предприемачеството и създаване на мрежи, вкл. чрез прилагане на иновативни 

подходи в областта на туризма, като едновременно с това развива и защитава 

природните ресурси и културното наследство;  

o Необходима е по-силна координация и сътрудничество, както и съвместни действия 

за превенция и реакция при природни бедствия и кризи в трансграничния регион. 

Подобни ситуации (напр. наводненията и пожарите) и тяхната превенция са 

проблемна област, която не би могла да бъде решена без трансгранично 

сътрудничество. Наблюдава се висока степен на уязвимост на трансграничния район 

към засилващите се последици от климатичните промени;  

o В трансграничния регион има необходимост от развитие и доизграждане на 

стратегическата транспортна и железопътна инфраструктура, но този приоритет 

изисква мащабно финансиране и не е включен в приоритетите на трансграничната 

програма, която остава с ограничен, макар и нарастващ бюджет. 

В заключение е необходимо да се подчертае, че са изложени най-важните характеристики 

на административно-териториалното устройство и системите за местно самоуправление в 

духа на европейските принципи и ценности. Направен е опит да се изяснят същността, 

целите, принципите и основните характеристики на административно-териториалното 

устройство.  

Приоритетизирани са европейските предизвикателства пред местното самоуправление. 

Направен е опит да се потърси връзка между развитието на местното самоуправление и 

трансграничното сътрудничество в трансграничния регион България – Сърбия. Основният 

извод е, че е наложителна по-решителна реформа на системата за местно самоуправление в 
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духа на изискванията на европейската практика и ЕХМС. Състоянието на местното 

самоуправление определя демократичното регионално развитие, което е основния и 

решителен фактор за развитие на трансграничното сътрудничество.  
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Александър Младенов 

Резюме: В доклада са представени съвременни методи за оценка на ефективността на 

инвестициите в транспортното предприятие. Изяснени са същността и значението на 

инвестициите в транспорта. Представени са две групи ключови методи за оценка на 

финансовата ефективност на инвестициите в транспортното предприятие. Изяснени са 

разликите между двете групи методи. Посочени са техните предимства и недостатъци, 

както и начините за тяхното изчисляване. Разработен е критичен анализ и са направени 

препоръки. 

Ключови думи: транспортно предприятие, инвестиции, ефективност, динамични и 

статични методи, анализ, оценка 

 

MODERN METHODS TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF TRANSPORT 

COMPANY INVESTMENTS 

Aleksandar Mladenov 

Abstract: This report presents modern methods to assess the effectiveness of transport company 

investments. The essence and importance of transport investments have been clarified. Two groups 

of key methods for assessment of the financial effectiveness of transport company investments 

have been presented. The differences between the two groups of methods have been cleared. Their 

advantages and disadvantages, as well as the ways of their calculation, have been indicated. A 

critical analysis has been developed and recommendations have been made. 

Keywords: transport company, investments, effectiveness, dynamic and static methods, analysis, 

assessment 

 

Увод 

Глобалният свят се характеризира с нарастваща интензивност на движението на хора и 

стоки. Особена важност придобива въпросът за ефективността на инвестирането в 

транспортните предприятия, тъй като транспортният отрасъл се намира в тесни връзки с 

останалите отрасли на икономиката и предпоставя резултатността на тяхното 

функциониране. Това се обуславя от факта, че транспортът осъществява връзката между 

сферата на производство и сферата на потребление. Изпълнявайки тази функция, 

транспортните предприятия свързват отделните отрасли на икономиката, както и 

различните райони на страната. Транспортът е тясно свързан с всички останали отрасли на 

стопанството и поради тази причина той се влияе силно от тяхното развитие. Транспортът 

спомага за снабдяване на производствените предприятия с нужните за извършване на 

тяхната дейност суровини, горива, спомагателни материали, а след това готовата продукция 

се транспортира до мястото на потребление, за да бъде реализирана. Важно е значението на 

транспортните фирми и при превозване на работниците на производствените предприятия. 

Връзките между транспортния и другите отрасли на стопанството са многостранни. 
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Развитието на транспортния отрасъл, направленията за превоз, обемът работа, зависят от 

развитието на другите отрасли и от тяхното териториално разположение. Съществува и 

обратната връзка, тъй като развитието на транспортната мрежа оказва голямо влияние 

върху селскостопанската продукция, върху промишлената продукция и върху географското 

разположение на производството. Поради тази сложна взаимовръзка между транспортния 

отрасъл и останалите стопански отрасли, може да се направи извод, че ефективното 

инвестиране в транспорта е от значение за цялата икономика. В настоящия доклад се 

посочват предимствата и недостатъците на ключови методи за анализ и оценка на 

ефективността на инвестиционните проекти в транспортното предприятие, които са 

предпоставка за постигане на оптимизация при вземане на инвестиционни решения. В 

зависимост от това дали отчитат стойността на парите във времето, тези методи се делят на 

две основни групи: динамични и статични. 

В настоящия доклад се представя значението на транспортния отрасъл и съвременни 

методи за оценка на ефективността на инвестициите в него. 

Обект на изследването са методите за анализ и оценка на инвестициите в транспортното 

предприятие. 

Предмет на изследването са динамични и статични методи за анализ и оценка на 

инвестициите в транспортното предприятие. 

 

I. Същно

ст на инвестициите в транспорта 

Транспортът е фактор от изключително значение за функционирането на икономиката, тъй 

като той е свързващото звено между сферите на производство и потребление, затова и 

ефективното инвестиране в транспорта също е важен фактор за икономиката. Този отрасъл 

е тясно свързан с всички останали отрасли на стопанството и поради тази причина 

транспортът е силно повлиян от нивото на развитие на другите отрасли, но от своя страна 

той също оказва голямо влияние върху тяхното развитие. 

Транспортът притежава множество особености, които го отличават от останалите отрасли 

на стопанството и определят неговата същност. „За разлика от селскостопанското 

производство и добиващата промишленост, където се създава нов продукт, и 

обработващата промишленост, където предметите на труда се подлагат на обработка и в 

резултат на това получават нови свойства и имат веществена форма, в транспорта не се 

създава нов веществен продукт с нови свойства. Продукцията на транспорта няма 

веществен израз и се измерва в тонкилометри при товарните превози, респ. 

пътниккилометри при пътническите превози“ [Бакалова, В., Николова, Хр. 2010. 

Икономика на транспорта, с. 9]. Това се обуславя от факта, че при транспортирането на 

пътниците и товарите изменението е само в тяхното местоположение, а това създава 

условия за реализиране на стоки и жив труд. С тази пространствена промяна се създават 

условия да бъдат реализирани стоките и по същество може да се смята като продължение 

на процеса на производство, тъй като продуктът може да изпълни своето предназначение 

едва след като бъде транспортиран до място, на което да бъде потребен. 

„Много често превозите на товари и пътници е прието да се окачествяват като транспортна 

услуга. Това обаче не означава, че транспортната дейност няма производствен характер. 
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Измененията в пространственото местоположение на продуктите са също така необходими 

за задоволяване потребностите на обществото, както и физическите и химическите 

изменения в промишленото производство, селското стопанство и др.“ [Мутафчиева-

Бакалова, В. и др. 2016. Транспорт и застраховане, с. 7]. 

За производството на даден продукт трябва да се доставят необходимите суровини. След 

това продуктът трябва да бъде транспортиран до мястото, на което ще бъде употребен, за 

да се реализира потребителната му стойност. Без това транспортиране производството и 

реализацията на продукти би била невъзможна. „Следователно за да се осигури 

завършеност на обществения производствен процес, транспортните операции са също така 

необходими, както и специфичните операции на всяко друго производство. В резултат на 

транспортните операции стойността на превозваните товари нараства, тъй като към нея се 

прибавят и съответните транспортни разходи“ [Бакалова, В., Николова, Хр. 2010. 

Икономика на транспорта, с. 10]. А тези разходи могат да бъдат оптимизирани като се 

инвестира ефективно в транспортните предприятия.  

Съществуват и външни признаци в подкрепа на твърдението, че транспортният процес има 

производствен характер, тъй като в него се изразходват големи количества горива, 

електроенергия и материали, а също така се инвестира в скъпи и сложни машини като: 

автомобили, кораби, самолети, локомотиви и др. 

Транспортната продукция е самото преместване на товарите и пътниците, т.е. продукцията 

се потребява едновременно с производството. Транспортната продукция и транспортното 

производство са неотделими и съвпадат по време и място. Тези обстоятелства изключват 

възможността транспортната продукция да бъде складирана и натрупвана от транспортните 

предприятия. За да се компенсира липса на възможност за създаване на запаси от готова 

транспортна продукция, се налага да се осигуряват резервни производствени възможности 

от транспортните фирми, които се използват при осигуряване на неравномерните по 

направление, място и време нужди от превоз на пътници и товари. 

За разлика от другите видове производства, при транспорта не се влагат суровини. Обектът 

на транспортна дейност е превозването на пътници или продукция на други отрасли на 

стопанството.  „Характерно е, че при транспортния процес се променя пространственото 

местоположение на транспортните средства, а по косвен начин се преместват и поместените 

в тях товари или пътници“ [Мутафчиева-Бакалова, В. и др. 2016. Транспорт и застраховане, 

с. 8]. Отсъствието на готова продукция и суровини във веществена форма е предпоставка 

за наличието на съществени разлики в авансирания капитал в транспорта в сравнение с 

капиталовата структура при другите отрасли. В транспортния отрасъл делът на основните 

средства в общата стойност на инвестирания капитал е сравнително висок, а делът на 

оборотния капитал – сравнително малък. В транспортните предприятия оборотният капитал 

се състои предимно от горива и спомагателни материали, а не от суровини, както в 

промишлените предприятия. 

Една от важните особености на транспорта е динамичността на основните му средства. В 

промишлените отрасли основните средства са неподвижни, но в транспорта най-важна част 

от основните средства са превозни, т.е. те задължително се придвижват, извършвайки 

превози и именно затова обикновено се наричат подвижен състав. 

Много са сложни взаимоотношенията между транспортния отрасъл и останалите отрасли 

на стопанството, за което е предпоставка самият характер на транспортния процес, който 
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по своята същност представлява осъществяване на пространствено-икономически връзки в 

рамките на отделното предприятие, между отраслите на икономиката, между отделните 

райони на територията на една държава и между отделни държави. Транспортът 

„осъществява пространствените връзки между производителите и потребителите. 

Производственият процес може да се смята за завършен, а продуктът – готов за 

потребление, едва след като приключи преместването му до потребителя“ [Бакалова, В. 

2009. Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката, с 7]. 

Транспортният отрасъл е свързан с останалите отрасли на икономиката „и е необходимо 

продължение на всеки производствен процес. Връзките между транспорта и другите 

отрасли са сложни и многостранни“ [Мутафчиева-Бакалова, В. и др. 2016. Транспорт и 

застраховане, с. 8]. Разположението на другите отрасли и развитието им един спрямо друг 

оказват влияние върху развитието на транспорта, маршрутите за превоз и обема на работа. 

Но в сила е и обратното – развитието на транспорта има значение за нарастването на 

селскостопанската и промишлената продукция, а също така за изменение в географското 

положение на производството. Поради тази причина ефективността на инвестициите в 

транспорта са от особено значение за стопанството. 

Транспортният отрасъл може да се използва и развива ефективно, само когато се отчитат 

нуждите от превози на другите отрасли, тъй като транспортните предприятия 

функционират именно, за да обслужват потребностите от транспортиране на останалите 

отрасли на икономиката. Тези потребности могат да се задоволят само при 

функционирането на различни видове транспорт, тъй като за всеки от тях са характерни 

различни особености и сфери на дейност. Съществуват различни признаци, по които могат 

да се класифицират видовете транспорт. Транспортът може да се класифицира като 

обществен и вътрешнопроизводствен в зависимост от мястото, което заема при 

осъществяване разделението на труда. 

Общественият транспорт осъществява общественото разделение на труда – между 

отделните стопански отрасли, отделните райони на страната, отделните страни. Всеки 

съвременен вид транспорт може да бъде използван като обществен: въздушен, воден, 

автомобилен, железопътен и др. „Към обществения транспорт се отнасят както транспортът 

за общо ползване, така и преобладаващата част от ведомствения транспорт“ [Мутафчиева-

Бакалова, В. и др. 2016. Транспорт и застраховане, с. 9]. Разликата между транспорта за 

общо ползване и ведомствения е, че този за общо ползване извършва превоз на товари и 

пътници по заявка на различни клиенти и до него имат достъп всички пътници и 

товародатели, а ведомственият извършва специфични превози само за съответните 

ведомства. 

Вътрешнопроизводственият транспорт обслужва разделението на труда между отделните 

цехове на предприятията и представлява съставна част от технологията на производството. 

В зависимост от вида и технологията на производството могат да използват различни 

транспортни средства, но най-голямо приложение имат специфичните 

вътрешнопроизводствени транспортни средства: транспортьори, транспортни ленти и др. 

Според техническите си характеристики се разграничават следните видове транспорт: 

въздушен (самолетен, вертолетен и др.); сухопътен, който се дели на релсов (железопътен, 

трамваен и др.) и безрелсов (автомобилен, тролейбусен); воден (морски, речен и др.) и др. 
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Всеки вид транспорт има предимства и недостатъци в сравнение с другите видове 

транспорт, които определят избора на вида транспорт при извършване на превози, свързани 

с функционирането на различните отрасли на стопанството. Отчитайки разнообразието на 

стопанските единици на транспорта, „тяхното разположение по цялата територия на 

страната, а също и използването на голям брой превозни средства, може да се направи 

извод, че транспортът представлява сложна динамична система“ [Бакалова, В. 2009. 

Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката, с 7]. 

Може да се счита, че транспортните предприятия са не само необходимо условие за 

нормалното функциониране на производството, но също така са и фактор от голямо 

значение за развитието на стопанството в отделните райони на страната и в световен мащаб. 

На основата на транспорта са създадени вътрешният пазар, икономическите връзки между 

страните, международния пазар и световното стопанство. Поради тази причина 

инвестициите в транспортните предприятия са от особено значение. 

От изложеното до тук може да се заключи, че ефективността на инвестициите в транспорта 

е важна не само за транспортния отрасъл, а за икономиката и обществото като цяло. 

Единственият начин да се постигне оптимизация при вземане на инвестиционни решения е 

да се направи подробен анализ чрез методите за анализ и оценка на ефективността на 

инвестициите в транспортното предприятие, които се представят в настоящия доклад. Тези 

методи се делят на две основни групи: статични и динамични. 

 

II. Статич

ни методи за оценка на ефективността на инвестициите в транспортното 

предприятие 

Отличителен белег на статичните методи е, че са лесни за прилагане. Тези методи не 

изискват допълнителна информация и специална квалификация на лицето, което извършва 

анализа и оценката. При статичните методи информацията се взима от финансовите отчети 

без да се извършват допълнителни изчисления, т.е. без да се отчита стойността на парите 

във времето. Статичните методи най-често намират приложение в малки и средни 

предприятия за вземане на инвестиционни решения. Решенията, взети на основата на 

статични методи, са рационални, когато е налице регулирана инфлация в ниски темпове и 

инвестиционният период на проекта е по-кратък – от 2 до 3 години. При такива условия 

грешката, произлизаща от неотчитане на стойността на парите във времето, няма да окаже 

съществено влияние и да повлияе на адекватността на инвестиционното решение в 

транспортното предприятие.   

 

Метод на срока на откупуването 

Чрез използването на този метод се определя след колко време се очаква да се възвърне 

инвестирания капитал в резултат на експлоатация на инвестиционния обект. Първо се 

изчисляват общите инвестиционни разходи за проекта (К). След това се изчисляват нетните 

парични потоци за всяка отделна година от предвидения срок в проекта, които се получават 

в следствие на експлоатацията на инвестиционния обект - Fn (n = 1, 2, 3,…, N). Събират се 

нетните парични потоци и се определя в кой момент се очаква да се възстановят 

инвестиционните разходи. 
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Използването на метода на срока на откупуване позволява да се оцени ликвидността на 

инвестицията и също така позволява да се направи инвестиционен избор между проекти, 

които се предвижда да осигурят равни финансови ефекти за един и същ период на 

експлоатация. Но методът на срока на откупуване не отчита разположението на нетните 

парични потоци по години в рамките на периода, в който се очаква да се възвърне 

инвестирания в инвестиционния проект капитал. Друг съществен недостатък на този метод 

е, че не отчита нетните парични потоци след момента на откупуване на инвестицията. 

Някои проекти в транспортното предприятие е възможно да осигурят значителни по размер 

нетни парични потоци, но след момента на откупуване и ползването на този метод може да 

доведе до неправилно инвестиционно решение. Този метод е подходящ за сравняване на 

проекти с близки по размер инвестиционни разходи, срокове на продължителност и еднакъв 

по номинална стойност очакван общ финансов ефект. Но в практиката такава постановка 

може да случи много рядко. Поради тази причина този метод изпълнява спомагателна роля 

при оптимизация на инвестиционния избор в транспортното предприятие. Обикновено 

методът на срока на откупуване се използва за ориентировъчно определяне на срока, за 

който ще се възстанови инвестирания капитал. „Най-често инвеститорите определят 

максимално допустимия срок на откупуване за съответния тип инвестиционни проекти. Ако 

предложеният проект има по-дълъг срок на откупуване от въведената от инвеститора 

граница, той ще бъде отхвърлен без по-нататъшни анализи“ [Александрова, М. 2001. 

Оптимизация на инвестиционни избор, с. 83]. След извършения анализ по метода на срока 

на откупуване, проектите, които могат да възстановят вложения в инвестиционен проект 

капитал в рамките на определения максимален срок на откупуване, трябва да бъдат 

анализирани чрез методи, които да оценят финансовите им ефекти. 

 

Метод на средногодишната норма на възвръщаемост на капитала (СГНВ) 

Този метод изчислява средно на година каква част от инвестирания в проекта капитал ще 

се възстановява. Търсят се такива проекти, които да осигурят висока средногодишна норма 

на възвръщаемост. Анализът по този метод се извършва като се сравни средногодишната 

норма на възвръщаемост на проекта с минималната средногодишна норма на 

възвръщаемост на подобен тип инвестиции. Методът на средногодишната норма на 

възвръщаемост се състои в изчисляване на средногодишния нетен паричен поток (𝐹). Той 

се изчислява като средна аритметична величина на нетните парични потоци за различните 

години от предвидения експлоатационен срок на проекта. 

 𝐹 = ∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

: 𝑁 (1) 

От там се изчислява средногодишната норма на възвръщаемост - тя е равна на отношението 

между средногодишния паричен поток и инвестиционния разход. 

 СГНВ =  
𝐹

𝐾
 (2) 

Голям недостатък на този метод е, че се борави с осреднени нетни парични потоци. Ако 

нетните парични потоци (НПП) през различните години се различават значително, това ще 

доведе изкривяване на оценката. Поради тази причина методът на СГНВ е по-подходящ за 
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прилагане, когато през различните години на проекта НПП са близки по размер. Друг 

недостатък на метода на средногодишната норма на възвръщаемост е, че той не може да се 

прилага за сравняване на инвестиционни проекти, които имат голяма разлика в сроковете 

на експлоатация, тъй като той не отчита разлика в броя на годините по различните проекти. 

Още един недостатък е, че методът показва средната годишна възвръщаемост на капитала 

за една година, но не отчита размера на инвестициите. 

Въпреки недостатъците на метода на средногодишната норма на възвръщаемост, той се 

използва често заради лесното си прилагане, без да изисква сложни изчисления и специална 

допълнителна информация. Затова този метод за оценка на инвестиционни проекти е 

широко прилаган в практиката. 

 

Метод на броя на оборотите на инвестирания капитал 

„Броят на оборотите на инвестирания капитал (БОИК) се изчислява като отношение между 

общата сума на НПП за целия срок на експлоатация на обекта, от една страна, и 

инвестиционния разход, от друга страна“ [Александрова, М. 2001. Оптимизация на 

инвестиционни избор, с. 88]. 

 

 БОИК =  [∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

] ∶ К (3) 

   

По-големият брой на оборотите на инвестирания капитал по принцип означава, че проектът 

е по-ефективен. Оборотите означават срещу 1 лв. инвестиран капитал колко голям нетен 

паричен поток ще се получи за целия експлоатационен срок на инвестиционния обект. 

Оценява се ефектът от 1 инвестиран лев. Този метод е подходящ за съпоставяне на различни 

инвестиционни варианти. При този метод се анализира финансовият ефект за целия 

инвестиционен период, а не средногодишния ефект. 

Методът на броя на оборотите на инвестирания капитал като средство за инвестиционен 

избор в транспортната фирма има своите недостатъци. Един от тях проличава, когато се 

съпоставят проекти с голяма разлика в експлоатационните срокове на инвестиционните 

обекти. Друг от недостатъците на този метод е, че се оценява ефектът от 1 лев инвестиран 

капитал, а не общият ефект. Ако разликата в инвестиционните разходи е значителна, не е 

сигурно, че този проект, който има по-голям брой обороти на инвестирания капитал, е по-

изгоден финансово, тъй като БОИК е относителна стойност, но абсолютната стойност на 

финансова изгода на другия инвестиционен проект може да бъде по-голяма.  

Въпреки недостатъците, методът на БОИК се използва едновременно с метода на срока на 

откупуване. Използвайки двата критерия, инвеститорите вземат своите инвестиционни 

решения на база на общия финансов ефект от инвестирания капитал. Ако проектите са с 

близки срокове на откупуване, се избира този с на-голям брой обороти на инвестирания 

капитал. Ако пък проектите са с близки БОИК, се избира този с най-малък срок на 

откупуване. Но само ако инвестиционните проекти са близки по размер на разходите и по 

продължителност на сроковете, едновременното използване на тези два метода (БОИК и 
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срок на откупуване) би довело до оптимизация на инвестиционния избор в транспортната 

фирма. 

 

Метод на минималната себестойност 

Този метод изчислява средната годишна себестойност на продукцията, която се очаква да 

се произвежда в резултат на експлоатация на инвестиционния обект. За целта първо се 

изчисляват приведените към годишен размер инвестиционни разходи (ПР), които са 

съотношение между инвестирания в инвестиционния обект капитал и броя на годините (N), 

през които ще се експлоатира. 

 ПР =  
К

𝑁
 (4) 

Намира се размерът на средногодишните текущи производствени разходи (ТПР) – средна 

аритметична от текущите разходи, които се предвиждат за времето на експлоатация на 

обекта. 

След това се изчисляват средногодишните общи производствени разходи (ОПР) – сумата 

на приведените към годишен размер инвестиционни разходи и средногодишните текущи 

производствени разходи. 

След това се изчислява съотношението между размера на средногодишните общи 

производствени разходи и средногодишния обем на продукцията (СОП), която се очаква да 

се произведе в резултат на експлоатация на инвестиционни обект. Резултатът показва 

средногодишния размер на общите производствени разходи за производство на единица 

продукция. Целта е да се избере проект, който да осигури производство на единица 

продукция с минимални средногодишни общи производствени разходи. 

 
ОПР

СОП
→ 𝑚𝑖𝑛 (5) 

При метода на минималната себестойност се търси оптимизация на текущите 

производствени решения, тъй като целта е да се избере такъв проект, който да донесе по-

ниска себестойност на единица продукция. 

Но този метод има и недостатъци. Не може да се твърди, че минималната себестойност на 

единица продукция ще доведе до максимална финансова ефективност. Ако методът се 

приложи за вземане на инвестиционно решение между проекти, които имат различен обем 

на производство, може да се допусне грешка. Затова методът е подходящ за прилагане, 

когато инвестиционният избор е ограничен в рамките на конкретното производство на 

предприятието и обемът на производство е ограничен без да се разглежда възможността 

дейността да се разшири. В практиката такива условия се срещат най-често в малките и 

средни предприятия. В такива случаи методът на минималната себестойност е предпочитан 

за вземане на инвестиционни решения, защото постигането на минимална себестойност на 

единица произведена продукция означава максимална ефективност. 

Този метод е често използван при „принудителни“ инвестиции, т.е. инвестициите не са 

свободен избор на самия инвеститор, а му се налага по принуда поради външна намеса от 

страна на пазара, конкуренцията, държавата. В такива случаи цел на инвестиционното 

решение ще бъде да се избере проект с минимални общи разходи, а те са сбор от 
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инвестиционните и текущите разходи [Матеев, М. 1998. Основи на инвестиционния 

мениджмънт, с. 39]. 

 

Метод на сравняването на аналитичната печалба 

„При този метод се изчислява средногодишната аналитична печалба от експлоатацията на 

инвестиционния обект. Средногодишната аналитична печалба е разликата между 

средногодишните приходи от продажби и средногодишните разходи по производството“ 

[Александрова, М. 2001. Оптимизация на инвестиционни избор, с. 100]. При този метод в 

състава на разходите се включват разходите за амортизации и разходите за лихви, които се 

приемат за фиксирани. Този метод може да доведе до правилно инвестиционно решение в 

транспортното предприятие, само ако се прилага в условията на регулирана инфлация с 

ниски темпове. Други условия за успешното прилагане на този метод са, че 

инвестиционните периоди трябва да са кратки и инвестиционните проекти трябва да 

отговарят на изискванията за сравнимост. Само при наличието на две правилно 

формулирани инвестиционни алтернативи с еднакъв инвестиционен разход и 

експлоатационен период може да се направи коректен инвестиционен избор по метода на 

сравняване на печалбата. 

„Статичните методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти са 

популярни и лесни за прилагане, но те не могат да осигурят дългосрочна оптимизация на 

инвестиционните решения. Оптимизацията на инвестиционния избор изисква прецизно 

отчитане на стойността на парите във времето и съобразяване със степента на 

инвестиционен риск“ [Александрова, М. 2001. Оптимизация на инвестиционни избор, с. 

103]. 

 

III. Динам

ични методи за оценка на на ефективността на инвестициите в транспортното 

предприятие 

Динамичните методи за оценка на инвестиционни проекти в транспортното предприятие се 

характеризират с това, че отчитат разположението на паричните потоци във времето и 

винаги са многопериодни. При динамичните методи, за разлика от статичните, финансовите 

потоци по инвестиционните проекти се коригират (дисконтират), за да станат сравними 

помежду си. Но една от най-големите трудности при прилагане на динамичните методи за 

инвестиционен анализ е да се определи нормата на дисконтиране. Целта е да се постигне 

максимален дългосрочен финансов резултат и повишаване на ефективността на капитала, 

вложен в реални активи в транспортното предприятие, като инвестиционният избор се 

извършва по три начина: максимално нарастване на капитала на инвеститора, максимална 

възвръщаемост от инвестицията и получаване на максимални текущи доходи. Всеки от тези 

начини за оценка осигурява ефективност на инвестиционния избор и точно те са в основата 

на динамичните методи за анализ на ефективността на инвестициите. 

 

Метод на нетната настояща стойност 
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Този метод има най-голямо приложение в практиката, заради своите теоретични и 

практически достойнства. Той много добре изпълнява целта да подобри благосъстоянието 

на инвеститорите и да повиши ефективността на капитала, вложен в реални активи, чрез 

вземане на правилно инвестиционно решение в транспортната фирма. Неговата цел е да се 

изчисли какъв се очаква да бъде финансовият ефект от инвестиционния проект, но измерен 

в пари към началото на инвестиционния период, като така се отразява цената на парите във 

времето. Поради тази причина настоящата стойност на финансовия ефект е по-малка от 

номиналната му стойност в бъдещия момент. За целта се използва норма на сконтиране (r), 

която е по-малка от 1. Тази норма на сконтиране играе ролята на минимална норма за 

възвръщаемост, която проектът трябва да осигури, за да се смята за финансово изгоден. За 

да се изчисли нетната настояща стойност се сумират настоящите стойности на 

инвестиционните разходи (К) и сумата им се изважда от сумата на настоящите стойности 

на нетните парични потоци (F), които се получават от експлоатацията на обекта, като 

годините се определят от началния период на проекта, т.е. нулевия момент. 

 ННС =  − ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=0

1

(1 + 𝑟)𝑛
 +  ∑ 𝐹𝑛  

1

(1 + 𝑟)𝑛
 + 

𝐴𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 (6) 

An – нетен доход от ликвидация на активите в последната  

За оценка по метода на НСС резултатът се сравнява с 0 

ННС > 0 → проектът е изгоден 

ННС < 0 → проектът е неизгоден 

ННС = 0 → проектът е на границата между изгоден и неизгоден, затова е нужен 

допълнителен анализ 

„Методът на ННС е много подходящ за сравнение на инвестиционни алтернативи и за 

оптимизация на инвестиционния избор [Александрова, М. 2001. Оптимизация на 

инвестиционни избор, с. 108].“ Важна предпоставка за правилен инвестиционен избор в 

транспортното предприятие, използвайки метода на нетната настояща стойност, е 

инвестиционните алтернативи да бъдат коректно формулирани, т.е. да имат еднакъв размер 

на инвестиционните разходи и еднаква продължителност на икономически живот. 

 

Метод на вътрешната норма на възвръщаемост на инвестиционния проект 

Вътрешната норма на възвръщаемост на инвестиционния проект е такава норма на 

сконтиране, която превръща нетната настояща стойност (ННС) в 0, т.е. изравнява сумата на 

настоящите стойности на инвестиционните разходи със сумата на настоящите стойности на 

нетните парични потоци (включващи и нетния доход от ликвидация на активите, които са 

обект на инвестицията, в последната година от проектния срок) от експлоатацията на 

инвестиционния обект в транспортната фирма.  

 ∑ 𝐹𝑛 

𝑁

𝑛=1

1

(1 + ВНВ)𝑛
−  ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=0

 
1

(1 + ВНВ)𝑛
= 0 (7) 

Оценка на инвестиционните проекти в транспортната фирма чрез метода на ВНВ се прави 

като резултатът се сравни с процента на сконтиране (r). 
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ВНВ > r → проектът е изгоден 

ВНВ < r → проектът се отхвърля 

ВНВ = r → проектът е на границата на минималната ефективност, определена от 

инвеститора и е необходим допълнителен анализ 

Методът на вътрешната норма на възвръщаемост прави оценка на инвестиционните 

проекти в транспортното предприятие изцяло върху информация, която е заложена в самите 

проекти и не е необходимо да се правят никакви допълнителни корекции, които могат до 

доведат до грешни изводи и решения. ВНВ е средногодишна, като се взимат предвид 

финансовите ефекти от целия експлоатационен период на проекта. Но този метод има и 

недостатъци. Той е подходящ за проекти с „традиционно“ разположение на паричните 

потоци, при които инвестиционните резходи са в началото на проекта, а след това се очакват 

само положителни финансови ефекти. При по-особено разположение на инвестиционните 

разходи може да се получат няколко стойности на ВНВ. Друг недостатък е, че се очаква 

нетните парични потоци от проекта да се реинвестират със същата норма на възвръщаемост, 

но в практиката това не се случва, тъй като тяхната възвръщаемост съответства на риска на 

предприятието, т.е. е равна на среднопретеглената цена на капитала на транспортната 

фирма. 

„Изводът е, че методът на ВНВ е лесен за прилагане метод за оценяване на относителната 

ефективност на 1 лев инвестиран капитал в проекта, но същевременно този метод крие 

опасности от неточности при оценяването. Недостатъците на метода на ВНВ са довели до 

разработването на друг по-съвършен метод за оценка на относителната ефективност“ 

[Александрова, М. 2001. Оптимизация на инвестиционни избор, с. 133]. 

 

Метод на модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост 

Модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост на капитала, който е вложен в проекта, 

е такава норма на доходност, която изравнява настоящата стойност на сумата на 

терминалните стойности (бъдещите стойности) на реинвестираните доходи с норма на 

възвръщаемост, която е равна на среднопретеглената цена на капитала, със сумата на 

настоящите стойности на инвестициите по проекта. Чрез този метод се изчислява 

средногодишната норма на възвръщаемост на инвестиционния проект в транспортното 

предприятие, приемайки че нетните парични потоци получени през икономическия живот 

на проекта ще се реинвестират и ще носят доход до края на периода на инвестицията. 

Очакваната от реинвестирането на нетните парични потоци норма на възвръщаемост е 

равна на среднопретеглената цена на капитала на предприятието. Оценката по метода на 

МВНВ се извършва аналогично, както при метода на ВНВ, като резултатът се сравнява със 

сконтовия фактор (r). 

Сумата на НС на инвестиционните разходи се изчислява с формулата: 

 ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛= 0

1

(1 + 𝑟)𝑛
 (8) 

Изчисляване на терминалните стойности на нетните парични потоци: 
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 ∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

(1 + 𝑟)𝑁−𝑛 (9) 

Търси се стойността на вътрешната норма на възвръщаемост, при която да е вярно 

уравнението: 

 ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=0

1

(1 + 𝑟)𝑛
=  ∑(1 + 𝑟)𝑁−𝑛

𝑁

𝑛=1

: (1 + МВНВ)𝑁 (10) 

 

Метод на коефициента „приходи – разходи“ (Коеф.П/Р) 

Чрез този метод се изчислява съотношението между сумата на настоящите стойности на 

всички положителни парични потоци и сумата на настоящите стойности на всички 

отрицателни парични потоци, включително отрицателните потоци на инвестиционните 

разходи по проекта в транспортната фирма. Първо се изчислява настоящата стойност на 

всеки паричен поток поотделно, след което тяхното съотношение се изчислява по 

формулата: 

 Коеф.П/Р =  [∑ ППП𝑛

𝑁

𝑛=1

1

(1 + 𝑟)𝑛
]: [∑ ОПП𝑛

𝑁

𝑛=1

1

(1 + 𝑟)𝑛
+  ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=0

1

(1 + 𝑟)𝑛
] (11) 

ПППn – положителен паричен поток през n-та година 

OППn – отрицателен паричен поток през n-та година 

Инвестиционните проекти се оценяват като коефициентът „приходи – разходи“ се сравнява 

с 1. Ако коефициентът е по-голям от 1, то инвестиционният проект се оценява като изгоден. 

При коефициент равен на 1 – проектът е на границата на минималната финансова 

ефективност и е необходимо да се извърши допълнителен анализ. При коефициент 

„приходи – разходи“ по-малък от 1 – проектът се отхвърля, тъй като е неизгоден. 

 

Метод на индекса на рентабилността (ИР) 

„Целта е да се изчисли какъв нетен паричен поток може да се очаква от инвестирането на 

един лев капитал (изразено в пари към началото на срока на инвестиция). За целта се 

съпоставя сумата на настоящите стойности на НПП със сумата на настоящите стойности на 

инвестиционните разходи“ [Александрова, М. 2001. Оптимизация на инвестиционни избор, 

с. 142].  

 ИР =  [∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

1

(1 + 𝑟)𝑛
]: [∑ 𝐾𝑛

1

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=0

] (12) 

Проектът се оценява аналогично, както при метода на коефициента „приходи - разходи“, 

като резултатът се сравнява с 1. 
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Методът на индекса на рентабилността изчислява доходността от 1 лв. инвестиран капитал 

в транспортното предприятие, а това е един от най-често използваните критерии за вземане 

на икономически решения. 

 

Метод на срока на сконтирано откупуване 

За разлика от статичния метод на срока на откупуване, този метод показва какъв е срокът 

за възвръщане на инвестирания капитал, но отчита стойността на парите във времето чрез 

дисконтиране на паричните потоци. За да се изчисли срокът на откупуване, първо се 

изчисляват настоящите стойности на нетните парични потоци на проекта и след това се 

сумират с натрупване. След това се пресмята сумата на инвестиционните разходи по 

реализиране на проекта, като се привеждат към началния период (момент 0) и се търси в 

кой момент от времето сумата на настоящите стойности на нетните парични потоци ще 

покрие сумата на настоящите стойности на инвестиционните разходи в транспортната 

фирма. Срикът на сконтирано откупуване се изчислява по следния начин: 

 ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=0

1

(1 + 𝑟)𝑛
=  𝐹1

1

1 + 𝑟
+ 𝐹2

1

(1 + 𝑟)2
+  𝐹3

1

(1 + 𝑟)3
+  𝐹𝑁

1

(1 + 𝑟)𝑁
 (13) 

 

Метод на нетната бъдеща стойност на инвестицията 

Методът на нетната бъдеща стойност може да се смята за алтернативен на нетната настояща 

стойност и също има универсална употреба. Нетната бъдеща стойност на инвестицията е 

показател за общия финансов резултат от проекта. Паричните потоци се привеждат към 

края на срока на инвестиционния проект чрез прилагане на норма на сложно олихвяване. 

 НБС =  ∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

(1 + 𝑟)𝑁−𝑛 −   ∑ 𝐾𝑛

𝑁

𝑛=0

(1 + 𝑟)𝑁−𝑛 (14) 

НБС > 0 → проектът е изгоден и може да се приеме 

НБС < 0 → проектът е неизгоден и се отхвърля 

НБС = 0 → проектът е на границата между изгоден и неизгоден, затова е нужен 

допълнителен анализ 

 

Заключение 

Съществуват различни методи за анализ и оценка на инвестиционните проекти в 

транспортното предприятие. Главно се делят на статични и динамични, но акцентът пада 

върху динамичните методи. Методът, на който се отделя най-голямо внимание, е методът 

на Нетната настояща стойност (ННС). Обръща се особено внимание на неговите 

предимства и недостатъци. „Оптимизацията на инвестиционния избор се основава на 

доброто познаване и правилното прилагане на различните методи за оценка на финансовата 

ефективност на инвестиционните проекти“ [Александрова, М. 2001. Оптимизация на 

инвестиционни избор, с. 76]. Методите  за оценка на финансовата ефективност се делят на 

статични и динамични в зависимост от това, дали се отчита стойността на парите във 
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времето. За прилагане са най-лесни статичните методи, но те са и най-неточни. От друга 

страна, динамичните методи са по-прецизни, но пък са по-сложни и по-скъпи за използване, 

защото отчитат стойността на парите във времето и по този начин се работи със 

съпоставими парични потоци. Именно затова са по-прецизни и използването им е 

предпоставка за вземане правилно инвестиционно решение. Това решение се стреми да 

постигне максимален дългосрочен финансов ефект. Важно е при вземане на инвестиционно 

решение да не се прилага един метод, а комбинация от методи, които имат различни 

критерии за оценка: максимално нарастване на капитала на предприятието, максимална 

възвръщаемост на вложения капитал и получаване на максимални текущи доходи от 

проекта. Т.е. трябва да се оцени не само сумарният или текущият финансов резултат, а и 

относителната ефективност на 1 инвестиран лев, за да се вземе оптимално инвестиционно 

решение и по този начин да се повиши ефективността на капитала, вложен в реални активи 

в транспортното предприятие.  Прилагането на статични методи е неточно, защото не се 

отчита стойността на парите във времето, т.е. се съпоставят парични потоци, които са 

несъпоставими помежду си, тъй като протичат в различни моменти от времето. 

Инвестиционните проекти са различни по продължителност и понякога продължителността 

е десетки години. Това е важно обстоятелство, което не трябва да се пренебрегва при 

отчитане на финансовите ефекти. За избягване негативното влияние на парите във времето, 

статичните методи се използват предимно за периоди от една година напред във времето. 

Поради тази причина тези методи са наричани „еднопериодни методи за оценка“. Тяхната 

основа е информация за условен аналитичен годишен отчетен период. Затова и очакваните 

резултати се представят ежегодно – година за година. Но така се налага да се работи с 

несъпоставими парични потоци и съществува голяма опасност от грешно оценяване. От 

изложеното до тук може да се заключи, че статичните методи са груби и неточни, а 

прилагането им при анализ на финансовата ефективност може да доведе до сериозна грешка 

при вземане на инвестиционно решение в транспортната фирма. Въпреки това, статичните 

методи имат голямо приложение и съпътстват основните методи за вземане на 

инвестиционни решения.  

Въпреки опита настоящият доклад да бъде максимално изчерпателен, темата за 

съвременните методи за оценка на инвестициите в транспортното предприятие е много 

всеобхватна и има голям потенциал за развитие. С оглед на този потенциал и значението на 

темата за икономиката и обществото, би било удачно в бъдеще да се разгърне темата на по-

пространствено ниво и да се представят други методи за анализ и оценка на ефективността 

на инвестициите в транспортното предприятие. 
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ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ 

Проф. д-р Руслан Пенчев, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме Иновациите в обучението изискват споделено разбиране за  базовите определения 

и дефиниции в тази интердисциплинарна област на интензивни изследвания и практически 

приложения. Усилията за дефиниране на основните работни хипотези и насоки на 

изследвания по необходимост включват широк кръг от специалисти, практици и 

заинтересуваните от крайния резултат от иновациите в обучението. В доклада се разглежда 

съвременното състояние на иновациите в обучението, като се обръща особено внимание на 

проблемите при  въвеждането на иновациите в институционален контекст, свързани с 

ангажираността на организацията, с организационната промяна и постигане на съществен 

напредък. 

Ключови думи: иновации, обучение, образование 

 

LEARNING INNOVATION – POSSIBILITIES AND PROBLEMS 

Prof. Dr. Ruslan Penchev,  International Business School 

Abstract 

Building the domain of learning innovation requires a common understanding of basic definitions.  

The definitional effort of work hypothesises for learning innovation should emerge from the set of 

specialists, researchers, practitioners and stakeholders studying the research and activities within 

this interdisciplinary area. 

In this paper the current status of learning innovation is discussed, with a special emphasis on the 

idea of learning innovation within an institutiоnal commitment, organizational change and the goal 

to make substantial advancement. 

Keywords: innovation, learning, education 

 

Увод 

Образованието е същественият елемент за всяко общество, което иска да оцелява и да се 

развива. То трябва не само да е достъпно, устойчиво и качествено, но трябва непрекъснато 

да еволюира, за да посрещне предизвикателствата на бързо променящия се и глобализиращ 

се свят. Тази еволюция трябва да е системна, непротиворечива и да осигурява потенциал за 

развитие. Това изисква от университетските преподаватели, администратори, изследователи 

и разработващите политики да въвеждат иновации, както в теорията и практика на 

преподаването и ученето, така и във всички аспекти на организация на образованието с цел 

качествена подготовка на студентите за работната среда и живота. 

Понастоящем необходимостта от обучителни иновации е изключително актуална. Широко 

споделено е разбирането, че социално икономическото развитие и благосъстоянието на 

държавите е в изключителна степен завидсимо от качеството на образованието. 

„Движението към „общество на знанието“, трансформирането на информацията и медиите 

и промяната към интелигентна специализация изискват развити нива на знание и качествено 
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нови умения. Днес от образователните системи се изисква ефикасности и ефективност, с 

други думи да се постигнот целите при оптимално използване на наличните ресурси“ 

(Cornali, 2012, p. 255). 

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) „натискът за 

постигане на балансираност и усъвършенстване на обучителните резултати на студентите е 

нараства в световен мащаб“ (Vieluf et al., 2012, p. 3). 

Известния предприемач Danny Crichton, в своя блог „Следващата вълна на обучителните 

иновации“, формулира проблема така:“ На много малко области са възлагани толкова много 

надежди и в същото време са така разочароващи, както областта на иновациите в 

образованието. Образованието е може би единствената най-важна функция на нашето 

общество, която все още е най-малко разбрана, въпреки усилията за финансиране. Защо едни 

студенти продължават да посещават курсове в редовното обучение и защо други се записват 

в онлайн курсове? Как ние насочваме студентите към адекватното знание, което им е 

необходимо? В ерата на интернет образованието е в точката на комплексна революция. 

Много трудно днес може да се намери извинение защо не се намира  разлика между начина 

как учим днес и този отпреди двадесет години“ (Crichton, 2015). 

Друг поглед върху дефицита на иновации в образованието се формулира като  „устойчиво 

влошаване на продуктивността вследствие на комбинацията от статични или влошаващи се  

обучителните резултати и същевременно рязко повишаване цените на образователните 

услуги“ (Wildavsky et al., 2012, p. 3). 

 

Иновации в обучението 

Иновациите и тяхното приложение в образованието и обучението са обект на интензивни 

изследвания и обширни дискусии. Това напоследък води до известна „умора“ и концепцията 

за иновациите твърде често губи  от преекспонирането на проблемите. Обсъждането на 

иновациите често се използва като инструмент за „укор“ към организации, за които се 

твърди, че са „закостенели“ и че трябва „драматично да променят организационна структура 

и процеси“ за да оцелеят. 

Възможно ли е иновациите да се разглеждат по скоро  в контекста на усъвършенстване на 

обучението? В този смисъл задачата има институционален и организационен обхват.  

Всяко висше училище, което подхожда отговорно към въпроса за иновациите, трябва да 

ориентира инвестициите си към съществена промяна в системата за учене на студентите. 

Ангажираността към иновациите в обучението може да има различни форми. Възможно е 

да се инвестира в център за образователни технологии за подпомагане и обучение на 

преподавателите, или пък  да се ангажират специалисти за проектиране на онлайн и 

мултимедийни курсове, които да работят в екипи с преподавателите. 

Фокусирането върху обучителните иновации може да включва и обновяване и развитие на 

материалната среда, така че да се осигури гъвкава отворена среда за активно обучение, както 

и нови подходи при използване на библиотечните ресурси при разработване на курсовете, 

преподаването и обновяването на учебния материал. Във всяко висше училище има 

многобройни различни примери, които е трудно да се изброят. Общото за всяка инициатива  

е, че тя се разбират като стратегическа за институцията, и че се реализира в мащаб, който 
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изисква институционална (организационна) поддръжка. При това не винаги крайните 

резултати са очевидни и лесно предсказуеми. 

Усилията по въвеждане на обучителни иновации по същество са проекти  с изследователски 

компонент. Те изискват адекватна преценка за мащабите и етапите на въвеждане в 

институцията и развитие от пилотни проекти към рутинна оперативна дейност. 

Областта на онлайн обучението предлага различни примери в тази насока. Може да се каже, 

че при съвременното развитие и практика на отвореното и гъвкаво обучение една нова 

онлайн програма за обучение сама по себе си не е иновативна. За една образователна 

институция иновация е по-скоро решаването на проблема, как да се пренесе експертизата от 

уроци, методи, техники и ресурси от онлайн курсовете, в курсовете на редовното обучение.  

В този смисъл и отворените масови онлайн курсове (МООС) не са иновативни. Това, което 

може да се определи като иновативно, е как да се използва опита от тези курсове за 

усъвършенстване на традиционните онлайн курсове и курсовете от редовното обучение.  

Усилията по въвеждане на  обучителните иновации са свързани с определена степен на риск. 

Този тип проекти изискват дългосрочно ангажиране на част от  институцията с 

експерименти, учене и адаптиране. Ако се ангажираме с мащабни промени, свързани с 

обучителните резултати на студентите, е възможно определени решения да не водят в 

желаната посока. Част от тези проекти трябва да се извадят от общата програма, за да се 

освободят ресурси за нови. 

Може да се твърди, че общността на ангажираните с въвеждане на обучителни иновации се 

отличава общността на ангажираните предимно с практиката на обучение. Основното 

различие е във фокусиране към институцията,  като ниво на анализ по отношение на 

въвеждането на иновации, а не към индивидуалния обучаем. 

Обучителните иновации се нуждаят от система за измерване на резултатите и то по-скоро 

по отношение на обобщения ефект на постижения на ниво програма, или професионално 

направление, вместо по постиженията на индивидуалните студенти. Някои резултати могат 

да бъдат оценени количествено, докато други са трудно измерими чрез числа и статистики. 

 

Някои проблеми при въвеждането на иновации в обучението 

Предизвикателството е, че ангажираните в сферата на образованието и тези извън нея могат 

да дефинират обучителните иновации по различен начин. 

В работен порядък могат да се формулират три твърдения: 

o обучителните иновации могат да предложат потенциал за непрекъснато 

усъвършенстване; 

o Резултатите от от тях не могат да се предскажат строго и рискът от неуспех е 

значителен; 

o Изискват допълнителни инвестиции, особено в началните етапи; 

Основната теза на първото твърдение е че, е необходимо да се фокусираме върху 

възможностите за постепенно усъвършенстване на обучителните иновации. Целта е да се 

усъвършенства процеса на учене на студентите чрез относително малки, но измерими 

стъпки по отношение на педагогика, нова учебна среда, нови обучителни средства, 
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инструменти за отчитане и анализ на напредъка в обучението, обучението, развитието на 

преподавателите и т.н. 

Вторият основен момент е свързан с риска. Понякога е трудно да се прецени доколко 

усилията и мерките могат да навредят вместо да доведат до напредък.  Висшето образование 

не е интернет индустрия (от типа  «dot-com“). Работи се с реални хора – студентите, техните 

семейства и обществото в локалния контекст. Ефектът от неправилни действия може да е 

пагубен за участниците в образователния процес. 

Като се има предвид колко е труден процесът по осигуряване на дори малки стъпки  по 

иновации в образованието, с основание може да се зададе въпроса: искаме ли да 

инвестираме време и средства в проект с голям риск от провал? Понастоящем всяка 

образователна институция е поставена в трудна ситуация поради демографски проблеми, 

нови конкуренти и редуцирано публично финансиране. Започването на мащабни проекти в 

областта на обучението и преподаването може да се окаже лукс, който не всеки може да си 

позволи.  

Идеята за иновации в обучението по същество е израз, или резултат от сътрудничеството на 

обучителя (преподавателя) и висшето училище. Задачата за нови креативни решения в 

образователния процес надхвърля ресурсните възможности на отделния преподавател. 

Обучителните иновации изискват инвестиции в средата (физическа и дигитална) за 

обучение. Преподавателите трябва да работят в екипи от различни специалисти, като 

дизайнери на мултимедийно съдържание, специалисти от областта на теория на тестовете в 

онлайн среда и други предоставени от специализирани структури (например център за 

образователни технологии, център за дистанционно обучение и др.). Без устойчив модел на 

финансиране, обвързан с институционалната мисия и постигане на конкурентни 

предимства, обучителните иновации нямат шанс.  

 

Ключови въпроси при въвеждане на обучителни иновации в институцията 

Основните, но не единствени въпроси, на които трябва да се отговори при въвеждане на 

обучителни иновации са: 

o Дали инвестициите в развитието не води до по-голям брой отпаднали студенти? 

o Свързват ли се методите на преподаване с изследванията за процеса на учене? 

o Как преподавателите са включени в системно изследване и оценка на ефективността 

на инвестициите в иновации на учебния процес? 

o Дали институцията е способна да предлага образование за целеви групи, за които 

преди това са осигурявани частични възможности? 

o Постигнати ли са едни и същи нива на високо качество на образование за различните 

форми на обучение? 

o Убедени ли са преподавателите, че техните усилия за развитие на учебния процес се 

оценяват и им се осигуряват необходимите ресурси? 

o Има ли области в преподаването и ученето, в които училището има водеща позиция? 

o Прилага ли се схема за оценяване на предварителния опит? 

o Каква е политиката на институцията за насочване на финансови ресурси към модел 

на преподаване и учене с уникален характер и „запазена марка“, водещ до 

конкурентно предимство? 
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o Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се осигури на преподавателите 

възможност да вземат решения на база системно осигуряване на данни от 

проучванията за обучителния процес?  

 

Заключение 

В основата на всеки институционален подход за обучителни иновации е необходимостта от 

финансова устойчивост на всяка инициатива.  

Осигуряването на ресурси за пилотни проекти обикновено е по – лесно от внедряването на 

новите практики в оперативната дейност на институцията 

Разбирането за обучителни иновации поставя преподавателите в центъра на усилията за 

постигането им.  

Модел на образование, който не включва инвестиране в преподавателите за развитие на 

обучителни иновации  обрича на неуспех институцията. Студентите ще се ориентират към 

други институции, които  просто предлагат по - добри финансови възможности 
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ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО КОМУНИКАТИВНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В 

ОПИТА НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА В МВБУ 
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Резюме: Научноизследователският проект цели да се открият закономерности в обучението 

по втори език, свързани с прилагания педагогически стил. Изследват се особености в 

областта на езиците, отнасящи се към теорията и практиката на комуникативното 

преподаване и учене в опита на студентите в МВБУ. 

Ключови думи. Съвременно комуникативно обучение по втори език, скала на Ликерт, 

педагогически характеристики.  

 

A STUDY OF MODERN COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AS 

EXPERIENCED BY STUDENTS OF ECONOMICS AT IBS 

Todor Shopov, International Business School, Botevgrad 

Genoveva Atanasova, International Business School, Botevgrad 

Iren Nenova, International Business School, Botevgrad 

Abstract. The research project aims to find regularities and patterns in second language teaching 

and learning related to the pedagogic style used. Salient features of language pedagogy, referring 

to the theory and practice of communicative language teaching and learning as experienced by 

students of economics at IBS, are explored.  

Keywords. Communicative Language Teaching, Likert scale, pedagogic characteristics. 

 

Увод  

Основите на съвременната педагогика по втори език са поставени върху теория и практика 

от областта на науки като социолингвистика, психолингвистика, езикознание и др. Налични 

са различни теории по методика на обучението и конкретни описания с оценки на учебни 

методи и педагогически практики. Като имаме предвид специализираната литература и 

нашата опитност, можем да направим претенцията, че емпирични данни могат да са от полза 

за осигуряване на качество на обучението. Настоящият научноизследователски проект цели 

да установи конкретни характеристики на актуалната работа в областта на езиците по 

емпиричен начин и да допринесе за осигуряване на качество на обучението. 

 

Изследователски проект  

Изследователският въпрос е: Какви са характеристиките на съвременното комуникативно 

обучение по втори език, съгласно с реалния опит на учещи у нас? Проучването се основава 

на допускането, че емпиричните данни за езиковото обучение, получени от реалните 
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участници в учебния процес, са валидна основа за описание на съответния учебен метод. 

Ориентацията е към процеса на преподаване и учене на втори език (не към 

психолингвистическия продукт владеене на втория език). Подходът е от типа "емик", при 

което не се определя предварително никакъв теоретичен модел. Съответните 

характеристики на обучението се извличат от събраните данни, така както са дадени от 

респондентите.  

Получената информация е предназначена за прилагане в осигуряването на качество на 

преподаването и ученето на втори език.  

Цел на стратегическия план е да се открият закономерности в обучението по втори език, 

свързани с педагогическия стил, прилаган в действителност. Общото очакване е 

педагогиката в прилагания учебен метод да съответства на главното течение в съвременното 

езиково обучение (т.нар. комуникативен подход).  

Обект на изследването са студенти по икономика в МВБУ. Характеристики на обекта са 

особености в областта на езиците, отнасящи се към теорията и практиката на преподаването 

и ученето в опита на студентите в МВБУ. Респонденти са всичко 27 студенти от МВБУ по 

специалността "бизнес-администрация", редовно обучение, през 2018-2019 академична 

година (това са всички студенти от тази специалност през 2018-2019 година). От цялата 

проучена група бяха отхвърлени около 30% от получените въпросници с допуснати грешки 

(с нередовни или липсващи отговори) и бяха приети всичко 17 въпросници, попълнени от 

респонденти.  

Като обща ориентация на изследователския дизайн ще посочим някои основни 

характеристики на съвременното комуникативно езиково обучение, познати от 

литературата в областта на езиците (например ОЕРР). Следните 10 черти на 

комуникативното езиково обучение са типични в съвременните анализи по педагогика на 

езика. В нашия конкретен случай те са адаптация на модела на Джак Ричардс (Richards 

2016). Ще повторим, че тук те се дават само като илюстрация на едно общо и абстрактно 

описание на комуникативния подход.  

o Ученето е ефективно, когато учащите взаимодействат в смислено общуване; 

o Комуникативните учебни задачи създават добри възможности за взаимодействие 

между учещите (договаряне на значение, обогатяване на езикови ресурси, развиване 

на речево поведение); 

o Смислено общуване се създава чрез задачи, които позволяват целенасочена, 

творческа и самостоятелна работа; 

o Общуването е холистичен процес, който включва включване на повече от един вид 

речево поведение (интегрирани речеви умения); 

o Ученето се подпомага от комуникация, позволяваща индуктивно откриване на 

подлежащи езикови правила; 

o Ученето е процес на натрупване чрез опит и грешка; 

o Учещите имат различни стратегии на учене и напредват в различно темпо; 

o Учещите имат различна мотивация и различни потребности; 

o Ролята на учителя е да създаде добри възможности за учене на всички; 

o Класът е общност, поощряваща сътрудничество и споделяне.  

Друго теоретично описание със системен характер е четири-мерният модел за анализ на 

учебни методи (Шопов 2013, 169), описващ следните 4 педагогически принципи, 
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осигуряващи добри възможности за учене на всички (те са свързани с теориите на 

лингвистическия прагматизъм, психологическия когнитивизъм, социологическото 

сътрудничество, педагогическия конструктивизъм):  

o Обучението е насочено към усвояване на функциите на изучавания език за постигане 

на определени комуникативни способности; 

o Обучението се осъществява чрез усвояване и формиране на знания, умения, 

разбиране и отношение към езика; 

o Обучението се осъществява, като учещите се намират в режим на сътрудничество 

помежду си; 

o Обучението се осъществява, като на учещите се дава възможност да открият за себе 

си и сами да конструират необходимите им езикови знания, интелектуални и 

емоционални отношения и учения за комуникативни речеви дейности. 

Както посочихме, горните теоретични описания са дадени като илюстрация на общи и 

абстрактни описания на учебния метод, наречен "комуникативно езиково обучение". 

Изследователският метод не почива на предварително определени характеристики на 

комуникативното езиково обучение такова, каквото е в опита на респондентите (студенти 

по икономика).  

 

Изследователски метод 

Методът е от типа "анкета" – ВИО в писмен вид (Шопов 2017). Приложен е авторски 

въпросник, разработен за настоящото изследване (Приложение А). Въпросите се отнасят за 

основни особености на комуникативното езиково обучение в практиката на училищата у 

нас. Структурирани са като айтъми на Ликерт (Likert 1932) с 5 алтернативни отговора, 

защото колкото по-голяма е вариацията на отговорите, толкова по-добре се разбират 

нюансите на мненията в установената "обратна връзка". Надеждността на въпросника е 

установена в работно изследване, направено за целта на настоящия проект със студенти от 

СДК "Учител по английски език" в СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и 

нови филологии, 2018-2019 академична година (приложение Б, табл. 1). Стойността на 

"алфа на Кронбах" (α = 0,497) е в долната граница на допустимост. В същото работно 

изследване средната стойност 69,928; стандартното отклонение на стойностите е 7,676. В 

оригиналното изследване в настоящия проект стойността на надеждността е α = 0,961, което 

показва висока надеждност на резултатите.  

Въпросникът включва всичко 34 твърдения с възможни мнения относно актуалния учебен 

метод по втори език, разположени в 15 ликертови скали. Данните са табулирани и изчислени 

със софтуер MS Excel.  

Традиционно, ликертовата скала се приема за ординална, при което информация за 

разпределението на стойностите (разположението върху измерителната скала) се дава от 

т.нар. "мерки на централната тенденция". Последните са изразени чрез описателните 

статистики "мода" (Mo – стойността с най-голяма честота в разпределението) и "медиана" 

(Me – стойността в средата на статистическия ред). Стойностите (отговорите на 

респондентите) са представени графично чрез хистограма (диаграма-стълбове). Мерките на 

централната тенденция описват типичното, най-характерното за разпределението, т.е. 

показват преобладаващото мнение на респондентите относно актуалния учебен метод по 

втори език.  
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Чрез критерия χ2 („хи квадрат”) на Пирсън анализът показва вероятността за поучаване на 

съответните данни при отговаряне на въпрос от въпросника (вероятността за получените 

резултати). За всеки въпрос в проучването получените данни са комбинирани в 2 номинални 

категории "приемам" (сума от заявено "пълно съгласие" и "съгласие") и "отхвърлям" (сума 

от заявено "несъгласие" и "силно несъгласие"). Конкретните изчисления с функцията 

"CHISQ.TEST" на Excel показват вероятността за получаване на такива резултати по 

случайност е минимална (чрез сравняване на получените отговори с възможните случайни 

отговори). Напр. във фиг. 1 е показани резултатът от анализа на десети въпрос (6b) – дали 

фокусът на обучението е насочен към предаване на значение (χ2 = 0.032).  

 

Фигура 1: Стойност на очакванията за въпрос 10 (6b) от въпросника 

 

 

Данни и обсъждане 

Отговорите на респондентите бяха кодирани с цифрите от 1 до 5, както следва: пълно 

съгласие (5) – съгласие (4) – неутрално (3) – несъгласие (2) – силно несъгласие (1). Данните 

от 34 въпроса от въпросника са обобщени в фиг. 1A и фиг. 1B.  

Отговорите "пълно съгласие" и "съгласие" показват наличие на съответните признаци на 

реалната педагогика на езика. Те съдържат следните 25 твърдения (въпросите от въпросника 

са номерирани от 1 до 34): въпроси 2-8, 11-23, 25, 27, 29, 32, 34 (приложение А). Въпросите 

с отговори в границите от "неутрално мнение" (без мнение) до "силно несъгласие" показват 

отрицателни нагласи (те не показват система от определени характеристики на реалния 

учебен метод по втори език). 
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Фигура 1A: Данни относно признаци на учебен метод по втори език (мода) 

 

 

Фигура 2B: Данни относно признаци на учебен метод по втори език (медиана) 

 

0 1 2 3 4 5 6

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Mode

0 1 2 3 4 5

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Median



416 

Ще обобщим показаните признаци на учебния метод по втори език, съгласно с проучените 

студентски мнения, в следните 12 категории:  

o Ролите на учителя и ученика са както следва: учителят е съветник, а ученикът е 

равнопоставен сътрудник; 

o Обучението (по отношение на планиране на уроци, избор и изпълнение на учебни 

дейности и оценяване на учебни постижения) е ориентирано както към учителя, така 

и към ученика; 

o Дава се приоритет на всички разновидности на речевото поведение (както на четене, 

така и на писане, говорене, слушане); 

o Фокусът е насочен както към езикова форма, така и към предаване на значение в 

комуникативни актове; 

o Учебните дейности съдържат както граматически упражнения, така и комуникативни 

задачи; 

o Преобладават учебни дейности както с учебник (учебна тетрадка), така и с 

автентични учебни материали; 

o Преобладават структури на участие на учещите както с индивидуална работа, така и 

с работа в малки групи; 

o Преобладава обучение с работа в класната стая; 

o Преобладава сътрудничество между учител и ученик; 

o Обучението осигурява индивидуално различие между учениците; 

o В обучението се усвоява културна компетентност и разбиране; 

o Обучението включва специална тема "учене през целия живот".  

Видно е, че всички характеристики са в съответствие с ОЕРР (напр. точки 1, 11 или 12). Това 

e стъпка за осигуряване на качество и определя добрите учебни резултати. Разглеждани като 

система, обаче, те съдържат и признаци на конвенционална педагогика (напр. точи 2 или 9). 

Това е особеност, която се нуждае от проучване е обясняване, защото ориентацията на 

съвременното комуникативно езиково обучение, ориентирано към условията на 21 век, 

изключва съответните приоритети като неефективни и неефикасни. Предварителното ни 

обяснение е, че учещите имат конвенционални образователни очаквания (естествено 

практиката на езиковото обучение е съобразена с това). 

 

Заключение 

Настоящото проучване показва конкретни признаци на учебен метод, прилаган в практиката 

по втори език в МВБУ. Отговорът на поставения изследователски въпрос "Какви са 

характеристиките на съвременното комуникативно обучение по втори език, съгласно с 

реалния опит на учещи у нас?" се състои в съставената система от 12 характеристики на 

учебния метод по мнение на студенти по бизнес-администрация от МВБУ, дадена по-горе. 

Резултатите определят подхода като конвенционално "комуникативно езиково обучение". 

Установеният баланс между педагогически принципи и съвместяването на различни 

приоритети може да се дължи на специфична постметодическа педагогика, прилагана в 

конкретната учебна практика. Друго естествено условие е съществуващите образователни 

очаквания (очевидно е, че учещите са склонни да приемат положения от конвенционалната 

методика наред със съвременната комуникативна ориентация на педагогиката на езика). В 
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обучението по втори език това обстоятелство е съществено и съобразяването с него в МВБУ 

показва реален професионализъм.  
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Приложение А 

Въпросник относно признаци на качествено езиково обучение  

Моля за Вашето мнение относно признаци на качествено езиково обучение, степенувано 

като във фразите: 

пълно съгласие – съгласие – неутрално – несъгласие – силно несъгласие (подчертайте 

вярното).  

Пример: "5. Дава се приоритет на четене: пълно съгласие – съгласие – неутрално – 

несъгласие - силно несъгласие" (изразено е съгласие с твърдението).  

1. Роли на учителя и ученика: 

Учителят е овластен ръководител, а ученикът е изпълнител: пълно съгласие-съгласие-

неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 
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Учителят е съветник, а ученикът е равнопоставен сътрудник: пълно съгласие-съгласие-

неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

2. Обучението е ориентирано към учителя по отношение на: 

Урочен план: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Избор и изпълнение на учебни дейности: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

Оценяване: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

3. Обучението е ориентирано към ученика по отношение на: 

Урочен план: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Избор и изпълнение на учебни дейности: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

Оценяване: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

4. Преобладава английски език в речта на: 

Учител: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Ученици: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

5. Дава се приоритет на: 

Четене: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Писане: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Говорене: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Слушане: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

6. Фокусът е насочен към: 

Езикова форма: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

Предаване на значение: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

7. В обучението преобладават: 

Граматически упражнения: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно 

несъгласие. 

Комуникативни задачи: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

8. Преобладават учебни дейности с: 

Учебник (учебна тетрадка): пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно 

несъгласие. 

Учебни задачи, дадени от учителя: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно 

несъгласие. 

9. Преобладават учебни дейности с: 

Индивидуална работа: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 
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Работа в малки групи: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

10. Преобладават учебни дейности с: 

Учебник: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

Автентични материали: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-силно несъгласие. 

11. Преобладава обучение с: 

Преподаване и учене в класната стая: пълно съгласие-съгласие-неутрално- несъгласие-

силно несъгласие. 

Учебна работа с Интернет и неформално учене извън класната стая: пълно съгласие-

съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

12. В обучението преобладава сътрудничество между: 

Учител-ученик: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

Ученик-ученик: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

13. Обучението осигурява: 

Индивидуална разлика между учениците: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

Състезателна среда между учениците: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

14. В обучението се усвоява: 

Ефикасно общуване на повече от един език: пълно съгласие-съгласие-неутрално-

несъгласие-силно несъгласие. 

Културна компетентност и разбиране: пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-

силно несъгласие. 

15. Обучението включва специални теми: 

"учене как се учи": пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно несъгласие. 

"учене през целия живот": пълно съгласие-съгласие-неутрално-несъгласие-силно 

несъгласие. 
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Приложение Б 

Таблица 1: Работно изследване на въпросника относно признаци на качествено езиково 

обучение 
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

НАУКИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Невен Боянов, Докторант, Великотърновски университет; Основател „Тинузавър“ 

Резюме: Докладът представя наблюдения и резултати от няколкогодишна работа с ученици 

и студенти в България и преподаване на физика, математика и информатика - както във 

формалното так и в  неформалното образование. Използваните подходи имат силна 

практическа насоченост, включват работа в екип и елементи на предприемачество. 
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EXPLOITING ICT IN EDUCATION: CREATIVE – CRITICAL THINKING AND ICT 

Dimitrios Galanos, PhD Candidate, University of Sofia 

Abstract: The traditional school provides skills that meet the demands of another type of society. 

Today, a new type of training is needed that can support the student in developing higher level 

knowledge and skills. As such, critical thinking and creative ability are mentioned. Extensive use 

of technology in teaching can contribute to this. At the same time, a controversy began on the 

feasibility and necessity of ICT engagement at school. The debate extends to politics, society and 

the economy. However, the problem is found in the way ICT engagement can help with teaching 

and learning, as defined by modern pedagogical theories. Few studies have dealt with this issue. 

The aim of the thesis is to link the development of higher forms of thinking with ICT. 

Keywords: learning theories, ICT, learning, creative ability, critical thinking 

 

1. Objectives and principles of "learning" in the Information Society 

The rapidly changing, subversive processes of technology and science now run every field of 

human activity. Knowledge and information are proclaimed as forces of social transformation and 

wealth generation, signaling the beginning of a new type of society. Life, work and learning during 

the Age of Information require today's students and tomorrow's adult knowledge and skills to be 

very different from traditional ones, in order to be able to interpret the modern composite world. It 

is now necessary for traditional teaching to give way to new learning approaches based on 

knowledge building through participation, discovery, communication and collaboration. 

Assessing the pedagogical value of an instrument requires, in principle, the understanding and 

appreciation of the principles governing learning (Alessi, S., & Trollip, S., 2005). Most modern 

writers agree that under the term "learning," we mean a deliberate, organized and pre-planned 

process that leads to a permanent change in abilities, in behavior, skills, and performance of the 

individual, and is the result of gaining experience and of interacting with the world (Newby T., 

Stepich D., Lehman J., Russell J., 2006). 

The field of pedagogical use of ICT is determined by a number of factors, the most important of 

which are the following: 

 The dominant pedagogical theory for teaching and learning 

 The technological development and the possibilities of the medium itself 

 The needs for learning and personal development, as they are shaped, by the 

demands of the time 

The 20th century is dominated by two teaching approaches, directed instruction199 and student-

centered / cooperative instruction. The first is based on behaviorism and the theory of information 

processing, and the second is based on constructivist and social learning theories. The second is 

based on the views of Dewey, Piaget and Vygotsky and focuses on building the knowledge from 

                                                           
199 The theory of didactic design focuses on didactic efficiency with the primary aim of transmitting teaching content 

with clarity, efficiency and composition (Collins, A., 2006). In this context, the computer is involved in teaching, as a 

substitute or assistant of the teacher by serving individualized work (Solomonidou 1999 .Solomonidou 2001). 
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the student himself. It considers that learning requires active participation of students through 

discovery learning (Piaget 1967. Bruner 1966 - cognitive constructivism), authentic social 

environments that give the pupil interaction possibilities (Brown 1989 . Collins 1977 - Situated 

Constructivism), cross-thematic environments, (Glasersfeld 1995- radical constuctivism) and 

constructing concepts based on the use of language and participation in socio-cultural events 

(Vygotsky 1978, 1993 - social constuctivism). 

International surveys, as well as the critical reading of evaluations such as PISA, show that the 

main reasons for learning poverty are as follows:  

"Inertial Knowledge" is the knowledge the student can express but not apply to his daily life. The 

main reasons for this are fragmentation, inadequate linking of knowledge and not linking it to 

everyday problems (Glasser, R.,1991 . DeCorte, E., Greer, B., &Versachaffel, L. 1996 ).   

The lack of critical thinking, which according to Matsangouras 1994, is due to the lack of 

generalizations and the lack of development of problem-solving strategies Vosniadou, 2006, s.22-

30 speaks of misunderstandings, simplifications and stereotypical knowledge 

The non-active participation of students due to the lack of interest in dealing with vague objects, 

far from their everyday experiences 

Scardamalia, M., & Bereiter, C., 2004 focuses on a lack of understanding, mentioning 

simplifications, lack of reflection, depreciation, simplified meaningless work, and the poor 

connection of the curriculum to pupils' experiences. 

Collins, 2006 approaches the subject through the objectives set in the cost-benefit analysis and 

proposes the dilemmas memorization - thoughtfulness, constitutive skills - integrated work, breadth 

- depth of knowledge, uniformity - diverse knowledge, cognition - physical fidelity of picture 

(Vosniadou, 2006, p.32 -37). The above, in the end, point to the twin creativity - critical thinking200. 

Resnick, 1987, refers to the passage from "knowing that" to "knowing how and why" and the 

development of "thinking skills" (critical thinking, logical thinking201, creative thinking and meta-

cognition).  

Learning theories, almost as a whole, refer directly or indirectly to forms, preconditions, strategies 

and teaching techniques for the development of creative-critical thinking. Intuitive Learn, 

Morphological Psychology and Problem Solving Psychology (Köhler W.) argues that learning 

from the solution of a problematic situation is sudden (flare), has a permanent character and is 

based on the processing of real data through internal processes. Tolman W., in seine "kognitive 

Lerntheorie", supports the necessity for learning to always be deliberate and goal-oriented or to 

solve a real need. Ausubel, the rapporteur of "receptive learning theory" refers to the need to 

associate, relate and categorize knowledge to achieve meaningful learning. Constructive 

theoreticians like Piaget say that invention is a basic prerequisite for understanding. Learning is 

                                                           
200 Critical thinking is the process of assessing the authenticity, accuracy and value of knowledge and arguments. Its 

functions are performed through basic skills, such as the distinction between established facts and value claims, the 

identification of reliable sources and the separation of information as towards the desired goal (Beyer, 1995). It refers 

to the transformation of ideas, to the activation of many reasoning possibilities, to the synthesis and restructuring of 

the available data, and to the production of inventive, innovative, accessible and original cognitive products (Trillian, 

1997). Tzimogiannis states that creative and critical thinking are two closely related modes of thinking that do not 

work one independently of each other. The first one refers to the creation of ideas, knowledge or objects, while the 

second in to their evaluation. 
201 Induction,  diduction, incomplete induction  



424 

understood as a continuous change in mental structures, through cognitive conflicts, that take place 

in learning environments that favor an active participation of the student in the solution of original 

problematic situations. Bruner (discovery learning) talks about cognitive strategies, readiness and 

cognitive skills that lead to learning organized around problem-solving processes. These processes 

are the discovery, transformation and evaluation of knowledge (Bassetas 2002). In social 

constuctivism (Vygotsky), social interaction determines the development of knowledge and the full 

development of the Zone of Proximal development. Atkinson & Shiffrin social-scholastic 

pedagogues emphasize the depth and quality of processing, claiming that information is held back 

for a long time only if it is related to other information and, through it, makes sense (Raptis, Rapti, 

2001). Gardner's multiple intelligence theory emphasizes the role of culture and interaction in the 

development of the individual. Rogers, the main representative of the 'humanitarian approach to 

knowledge', supports the student's all-round development through discovery and creative approach 

to problems. An integral part of the process is human interaction through "development teams". 

Confluent education focuses on originality and creativity. In the same sense, the flow of "open 

class" gives priority to the development of critical thinking and the availability for lifelong learning. 

Theodoropoulou 2004, outlining the characteristics of the criticizing, creative person, says he 

should have a passion for identifying questions and goals, solve problems, possess communicative 

and self-critical ability, meta-cognitive skill, ability to create a consensus spirit, fertile conflict, 

acceptance of diversity and cognitive autonomy. Wegerif, 2002 adds the skills to evaluate the 

information, ideas and work of himself and others, and to gain confidence in his decisions and 

judgments. 

          Wegerif, 2002 analyzes the required skills in: 

 Ability to process information: search, find, evaluate, compare, and discover 

relationships. 

 Reasoning skills: assessment of the situation, development of arguments, exact use 

of reason, discovery of a solution, based on evidence. 

 Inquiry skills: Clearly defining the problem, designing its solution strategy, 

predicting and controlling outcomes and consequences. 

 Innovation skills: Creative use of imagination, creation and expansion of ideas, 

creation of hypotheses, search for innovations. 

 Assessment skills: information, ideas and work of one's own and others, and self-

confidence for decisions and judgments 

Can today's school meet these requirements? Adorno 1951 speaks of a deaf school and Arendt 1991 

"... for an educational and pedagogical act in the Aristotelian sense that will not leave behind an 

end product." 

 

2. Development of creative - critical thinking 

Lingard et al., 2005, 2006, referring to the characteristics of productive teaching tactics202, outlines 

guidelines for the development of the CCT in four fields: 

                                                           
202 The work of Lingard and his associates had a reference point in the Sociology of Education. Its main objective was 

to study the relationship of school with educational opportunity and inequality. Utilizing the theoretical analyzes and 
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i) Mental field 

 Developing a critical attitude towards the reasons for the formulation of knowledge 

 Ability to analyze - synthesize and formulate hypotheses and find alternative 

strategies and develop meta-cognitive tactics to solve a problematic situation. Meta-

cognition is considered by many researchers of high level mental activity (Hartman, 2001) 

of equal importance to knowledge (Lundberg & Olofsson 1993 . Mayer 1998 . Shin 1998). 

 Active engagement of students in problematic situations. Cognitive learning 

principles such as attention, coding (Clark & Paivio, 1991), memory through information 

retrieval and skill training (Fleming & Levie, 1978), increasing understanding through 

knowledge of application conditions, increasing curiosity (Lepper & Chabay, 1985) cannot 

be realized without the active participation of pupils (Piaget, J. 1978 . Scardamalia, M. & 

Bereiter, C. 1991). 

 Deep understanding of the curriculum by building knowledge, using scientific tools 

and methods. An in-depth understanding of matter involves examining a problematic 

situation with a reference to everyday life through multiple activities and multiple 

frameworks in authentic, collaborative environments and then communicating and 

implementing what was learned at school in everyday life. This helps promote critical 

thinking (Collins, Brown & Newman 1989). 

 Ability to communicate in different social situations. Interaction is particularly 

important as an expression of active learning. Cooperative learning (Vygotsky, 1978 . 

Rogoff, B, 1990 . Slavin, 1990) increases encouragement, cultivates metacognition (Schraw 

1998) and social skills (Qin, Johnson & Johnson 1995 . McInerney, McInerney & Marsh 

1997), while disadvantages arise only for some students (Mevarech, 1993). 

ii) Linking knowledge. 

 The knowledge provided must be relevant to the pupil's experiences and be related 

to real problems. According to Collins, unexpected203 and entertaining learning helps in 

active participation through increased interest. In order to understand the purpose and 

usefulness of school activities, learning based on specific situations is required. The 

reflection of the complexity of the world assists in the transfer of knowledge204 (Clark & 

Voogel 1985 . Garavaglia 1996) and the generalization capability (Brown, Collins & 

Duguid, 1989). 

 Activities are offered in the form of a problem and the results are published. 

 Interdisciplinary approach to knowledge. 

iii) The environment of the class 

                                                           
findings of the Sociology of Education, she addresses pedagogy as whole, including its technical, value and moral 

aspects. 
203 It is the knowledge that occurs incidentally as a follow-up of learning that targets something else. The website of 

a travel agency, for example, is primarily aimed at finding tourist destinations, but it can be used in the Geography 

lesson. 
204 The transfer of knowledge refers to whether the acquired knowledge is being exploited in another situation. Gagne, 

1954, distinguishes between proximal switching for use in similar environments and distant switching for use in 

different environments. 
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iv) Respect for diversity 

 Emphasis on cultural differences and peculiarities and talents of the student. It is 

known that people learn in different ways and pace and different things. Alessi & Trollip, 

2005 talk about different personalities, Vosniadou 2006 for individual competencies, 

Collins, 2006 for varied specialization and Gardner, 1993 for multiple dimensions of human 

intelligence. 

In the same field, Matsangouras refers to the development of abilities to collect, organize, analyze 

and overcome data to help informative, organizational, analytical and productive learning. 

2.1.    Develop critical creative thinking in school. 

The school environment is an important prerequisite for the release of creative skills. It should be 

pleasant, appealing to the student, relieve him of stress, and above all respect the individuality and 

talent of everyone. The didactic preconditions that help develop creative - critical thinking are: 

Anchored teaching, in which "anchors" are provided, that is information that helps the student to 

recall and use existing knowledge. 

Random Access Teaching, in which a subject from a different view is presented so that the student 

understands the scope of knowledge. 

Cognitive apprenticeship, in which the lesson learned, is applied to real situations, following 

decreasing guidance. 

Collaborative writing, which helps develop the skills of collaboration, decision making, expression 

of ideas and arguments 

Problem Solving. It is important to formulate authentic, student-friendly, ill-structured problems 

such as in everyday life, which promotes collaboration and self-directed learning. 

Problem Based Learning: It is the most comprehensive teaching method of empowering creative - 

critical thinking. Students are faced with an ill structured problem and are forced to seek causes, 

solve problems, formulate, exclude or accept hypotheses, argue, assume responsibilities, and 

compare their knowledge. 

Every teaching approach should take into account the reinforcement of creative - divergent 

thinking, which is lost during the school years. School has to pursue and exploit the creative error, 

to provide instructions for applying logical - critical processes and to encourage students to 

familiarize themselves with these processes. 

 

3. The contribution of ICTs to the implementation of modern teaching strategies. 

Activities such as modeling, simulation, synthesis, and the opportunities it offers to communicate 

and extract information can change the form of teaching and learning, towards knowledge building 

and collaborative teaching. These changes concern not only specific components but the whole 

learning environment (Saronec 1991 . Bronfenbrenner 1977a . Tardif, 1999 . BECTA, 2004 . Brush 

& Saye 2009) 

The contribution of ICT to the implementation of teaching strategies takes place at three levels: 

 in terms of content 
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 with regard to the processing - organization of the data - information for the 

processing of a subject, 

 in innovative teaching practices (Daglidelis et all, 2010). 

The pedagogical use of ICT in open learning environments has beneficial effects on the cognitive, 

social and cultural, aesthetic and personal development of pupils (Noss, R., & Heules, C., 1996 . 

Poole, 1997 . Hill et all 1998). Their main contribution is mainly found in how to manage the 

dynamic characteristics of information. Considering that learning is a deliberate, constructive, 

active process, carried out through action and reflection processes, in learning environments rich 

in information, experiences and motivation, we can understand the contribution of ICT to building 

creative - critical thinking. In particular, in terms of learning, ICT integration acts as an incentive 

(Vosniadou, 2006), increasing enthusiasm (Silfen R. & Howes A.C. 1984) through attractiveness. 

Some features of ICT, such as the possibility of multimedia presentation, innovation, proximity to 

life and the enormous potential of the internet, are considered to be the main reasons for the 

attractive nature of ICTs (Selinger, M. 1997). The potential of ICT for gaming learning increases 

attractiveness and at the same time contributes to learning forms of self-control, increasing social 

and moral maturity through voluntary discipline in the rules of the game. 

The visualization and multimedia presentation of the curriculum enhances the creation of cognitive 

images205, increases attractiveness, facilitates the recall of previous knowledge, enhances the 

correlation of new information with pre-existing and promotes representative literacy206 through 

information display in a different way (Newby et al , 2006), thus enhancing understanding, 

memorizing and attachment (Bransford JD in Vosniadou, S 2006). 

The possibilities for continuous feedback and personalization of work, offered by ICT, encourage 

Intentional Learning and reduce the tendency for acquired deficiency (Salomon 1984). In 

Intentional Learning, the student learns at his own will and shapes knowledge as an individual, as 

a result of deliberate socio-learning activity. This increases interest and willingness to learn. It 

involves the learner in knowledge discovery processes, resulting in deeper understanding, 

development of cognitive and meta-cognitive skills, and development of problem-solving 

strategies. In this way, knowledge-building conditions are created, by mobilizing attention and 

perception, by the learner himself. A better understanding of basic concepts is achieved in almost 

all cognitive subjects and this leads to the development of cognitive skills, (Croock et al, 2010). 

Through search processes, he develops communication skills and understands the complexity of 

the world. This is largely achieved by increasing focus, attention, stimulation, participation through 

self-activity, experimentation and interaction (Anastasiadis et all, 2010).  

The use of complex, authentic learning environments creates a need for higher problem solving 

skills, which in turn leads to active participation, increased concentration, and methodical, 

scientific and critical thinking. In the problem-solving process, smart ICT tools offer considerable 

help, offering opportunities for discussion, particularly useful at the stage of imminent development 

(Raptis & Rapti, 2004). The possibilities for learning through communication with groups and 

experts (mediated growth) helps people starting out as mere readers reaching mature learning and 

expertise stages. 

                                                           
205 They are aspects of mental models that have a similar structure to the entities they represent. They are closely linked 

to the mendal model. 
206 Representative literacy defines the ability to form cognitive models through reading a text. 
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Pupil enters a "vicious cycle" of learning, where each cycle drives him to a higher level. On the 

contrary, the phenomenon of acquired inadequacy refers to the situation in which the pupil 

underestimates his strengths and resigns from the learning effort, believing that he cannot meet its 

needs. 

One of the most important advantages of ICT engagement in education is the indisputable facility 

that the student provides for the transition to the "next phase of the upcoming development zone," 

of Vygotsky, through open-cooperative learning environments (Johnson & Lehman, 2004 in 

Newby et al., 2004). 

ICT seems to respond fully to the demands of constructivism to support authentic learning 

environments (Raptis & Rapti, 2004). ICT applications such as simulation, video projector, 

modeling, internet, portable communication devices and e-mail help guide the student into higher 

levels of understanding and learning from the real world so that learning makes sense ( Newby et 

al., 2009). For the first time, learning has a different dimension and perspective, very different from 

that offered by the traditional class. 

 

4. Pedagogical use of the computer 

4.1. Computer as cognitive - mind tool 

Cognitive-mind tools mean learning environments that support cognitive functions, working as a 

student's intellectual collaborators to help him to represent his knowledge (Jonassen, 2000) and to 

activate his critical thinking. It also facilitates students in acquiring higher-order skills (Korres & 

Kyriazis, 2010) and their involvement in high cognitive processes. As such, they are the most 

important, most direct and important way of pedagogical use of ICT. According to Dimou et al, 

1995; Jonassen, 2000; Mikropoulos, 2008, ICT as cognitive - mind tools support to: 

 the construction of knowledge (representation, organization and categorization). 

 search and exploration of knowledge (dynamic information). 

 learning through actions (simulations, modeling). 

 cognitive conflict (simulation, virtual experiment). 

 learning through interaction and reflection. 

 reducing cognitive burden. 

The general aim of pedagogical use of ICT is to obtain a critical and responsive ability of the pupil 

to respond to any new - unpredictable situation. Utilization of the computer in the teaching process 

as c.m. tool is usually done through autonomous individual activities or groups of activities, 

integrated into open learning frameworks and software that provides freedom of use, inclusion, and 

content. Jonassen, 2000 categorizes this software as follows: 

Use as a Dynamic Modeling Tool 

They are tools that allow the representation and management of dynamically related concepts and 

contexts. Knowledge building is achieved through the variety of information presentation, the 

cross-thematic approach, and above all through the emergence of the causal relationship of things 

or concepts. Such software is: 
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The Simulations, which aim to understand phenomena, processes and systems through their virtual 

representation, where physical presence or physical representation of them is impossible. 

Interactive Simulations (z.B Interactive Physik) allow the student to design and perform virtual 

experiments, visualize the implications of his / her thoughts, identify contradictions and become 

aware of his / her misconceptions. Virtual reality environments allow high simulation’s fidelity 

even non-existing worlds, with a well-known description or specification. In Simulation, 

understanding is achieved through the observation of behaviour, which is produced based on a 

"hidden" embedded model, while in modelling the student deals with himself by inventing and 

constructing the model and thus the behaviour207. In this way the student is actively involved in 

authentic, interactive concept building processes, interpreting reality experimentally, based on real 

terms and not with abstract concepts. Through discovery learning processes and explorative tools 

the student discovers principles and develops intellectual and technical skills. In this way, it is 

possible to create a framework of cognitive conflict, which is a prerequisite for the reconstruction 

of the cognitive formations. Then through the expressive tools the student has the opportunity to 

express his ideas (Komis 2004). This category also includes Logo language208 and microworlds209. 

Through experimentation procedures, process programming, error-tracking and correction 

processes and development of integrated scenarios (Michaelides 2008) the student constructs or 

realizes mechanisms of thought, he makes plans conceived by himself, develops cognitive and 

metacognitive skills of the highest level - decay, building, generalization - (Komis, 2004), through 

the translation of his ideas into the symbolic programming language. In addition, the student is 

encouraged to use alternative approaches to problem solving. He learns to think on two levels. At 

the same time, he demystifies the technology, strengthens his self-control and gradually changes 

the overall culture of the class (Mikropoulos 2008). 

Under the influence of the theories of constructivism and constructionism and the pedagogical 

stream of Logo, appears the pedagogical robotics. The complexity of such projects allows the 

interdisciplinary approach of knowledge, linking technological knowledge (physics, mathematics, 

computing) to aesthetics, music, literature, and other types of knowledge. Student engagement with 

pedagogical robotics promotes interdisciplinarity and interdiscience, helps to develop cooperative, 

problem-solving skills (Baron & Denis 1994), to the deeper understanding of the subject, to the 

anticipation of actions and decisions, and finally to the intuitive realization of complex 

relationships (Komis 2004). 

Spreadsheets, based on Gardner's210 Multiple Intelligence theory, are powerful data visualization 

environments, model mathematical concepts and help the multi-sensory approach to knowledge. 

                                                           
207 The ultimate goal in both cases is to model phenomena and visualize abstract concepts. However, studies have 

shown that models that produce simulations contain a degree of subjectivity, as they are based on ideas of the students 

themselves, while simulations may lead to oversimplification and potentially reinforce students' semi-intuitive ideas 

instead of leading them to scientific knowledge (Dimitrakopoulou, 2002). 
208 They are based on principles of the theory of discovery learning (Bruner) and constructionism (Pappert). Based on 

the principles of these theories, variants of the basic language logo were created such as microworlds, multilogo, 

hyperlogo. 
209 Microcosms are considered by many researchers to be the most important educational software of open type. This 

category includes software of Geometry (Gabri, Geometer's Sketchpad), Modeling (Modellus), Physics (Interactive 

Physik) and others. 
210 Gardner's theory is part of multifactorial theories about the nature of human intelligence. According to these 

theories, intelligence is the resultant of many mental capacities, which are distinct, independent and at the same time 

complementary to each other. According to the same writer, the types of intelligence are: Linguistic, Logic-

Mathematical, Intra-Personal, Interpersonal, Spatial, Naturalistic, Kinesthetic, Music. 
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At the didactic level, they can be used as a tool for problem-solving, problem solving (Baker & 

Sugen, 2003) as a tool for calculating and analyzing, simulating and controlling hypotheses 

(Mikropoulos, 2008) or creating quantitative calculation models (Komis 2004). In this way, they 

are utilized in decision making, in the development of data organization skills, in designing and 

defining criteria, in error detection, in comparison and size classification, in data analysis and 

discussion, in mathematical modelling and representation (Karasavvidis et al 2003) and as a tool 

for collecting information and organizing research in the classroom211. 

Use as knowledge construction tool. 

The name comes from Joanassen 2000, while Daglidelis et al, 2010 refers to tools of personal 

expression, creativity and imagination. They are based on principles of constructionism - Pappert212 

and refer to tools for creating multimedia - over-the-medium applications, which allow the student 

to turn from a simple consumer of knowledge to an active user and a developer of educational 

material. Learning through material creation is the cornerstone of theory. Jonassen et al., 1998b 

note that he learns not the user of the learning material but its manufacturer. It is understood that 

such an approach requires an overall revision of the teaching process and transition in "open-ended" 

teaching practices, which encourage and empower the learner to build an understanding of the 

learning content (Newby et al., 2006). The computer is an ideal tool for creating virtual or physical 

works. For the first time in the history of education, the student and the teacher are given the 

opportunity to work together, present, analyze and compose knowledge to feed the imagination 

and through it to create and learn by playing. 

In addition to the use of programming, this purpose serves the development of interactive 

multimedia or hypermedia by the student, a process particularly popular in the classroom. The 

student has to collect the material, organize it and convert it into a multimedia - hypermetrical 

application, taking into account the needs of its classmates. Through such processes the student is 

mobilized (Chen & McGrath, 2003), "forced" to actively engage in the learning process, to study 

in depth the learning contents, to think reasonably and transcendently, to solve problems and to 

escape from the linear, one-dimensional, passive learning. Tracing the student in different, often 

completely different, learning fields, (Komis, 2004) develops binary thinking (teacher-producer 

and student-consumer).  

Within the classroom there are many possibilities for developing a variety of applications with the 

help of author tools. Students can deal with: 

 hypermedia projects, which can include dynamic text, hypertext, photo, audio, and video. 

The student can work with software such as Photo Story, Movie Maker, KidPix, and authoring 

tools such as the sophisticated Microworlds, Hypercard, ToolBook and Hyperstyle. These 

interdisciplinary work plans are available for web posting via Web Pages, Voice Threads, Qlip 

Boards, Page Flakes, Prezi and Glogster213. 

                                                           
211 More about the educational uses of Spreedsheets in the classroom at: http://epublications.bond.edu.au/ejsie/ 
212 According to the theory of constructionism, knowledge is constructed through the active participation of the student 

during the manufacture-production of a product, which becomes the means for the acquisition of knowledge. 
213 Voice Thread is a totally web-based application that allows you to place collections of media at the center of an 

asynchronous conversation. QlipBoard is a application that allows users to make videos from pictures, voices, 

screenshots and then can be easily shared. It allows to insert a document, photo or PDF file and make notes with  their 

voice or text. Page flakes allows to create your own homepage for the web made up of widgets and news feeds relating 

to things you are interested in. 

http://epublications.bond.edu.au/ejsie/
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 Multimediale projects are an attempt at text, audio, virtual and symbolic presentation of 

information. The synthesis of such multimedia applications is a much more complex process 

than text creation. Unfortunately, most authoring tools available on the market are quite 

demanding, mainly because of their complexity. These tools are not suitable for teaching 

purposes, mainly due to the long learning time of their use. Today, however, there are several 

simple images, audio and video editing software that offer automated functions. This software 

can be used by primary school students and especially by those of the big classes. Such software 

is Hypermedia and the Greek "Pegasus"214. 

Through the use of multimodal author tools the student can construct, deepen, post and debug his 

knowledge. The multiple representations in the construction of knowledge reveal its obscure sides. 

In addition, it develops research, material collection, metacognitive skills, and organizational and 

presentation skills (Komis 2004). 

 Digitale storytelling Stories are the basic principle of mind. Most of our knowledge, 

experiences and ideas are organized as stories (Turner, 1998). Digital storytelling takes the 

traditional form of stories and through a tool palette mixes the author's voice with pictures, 

graphic and music, allowing any kind of intervention. (Porter, 2004a). What makes it unique is 

that it requires the student to engage with data and information and to design by putting his 

personal touch (Porter, 2004b). Through such activities, creativity, ingenuity and understanding 

are developed. As the student narrates, deepens within the learning object, exercises multiple 

intelligence and develops higher-level skills215, as he has the ability to go beyond history and 

to introduce personal thoughts and knowledge. Such learning processes promote Visual, 

technical and Media Literacy (Porter, 2004a). With the use of relatively simple tools and with 

the creative imagination of the parties involved, it is possible to produce and publish high 

quality material216. 

For the organization of the material and procedures can be used by students, especially those from 

the larger classes, storyboarding and flowcharting. 

Many authors do not include in the cognitive tools various productive software, such as word 

processors and painting software (Mikropoulos 2008). Especially text writing software, with its 

capabilities for review and redesign, makes text writing a step-by-step and discovering process 

(Raptis & Rapti 2001). Research has shown that students using word processors produce larger 

texts and spend more time correcting them. The possibility of revising the text helps to better 

organize ideas and fuller argumentation. Painting-design software can be used in the classroom to 

cultivate visual literacy, creative expression and emotional intelligence of students. However, in 

this case also the principle is that every teaching tool should be evaluated in terms of the didactical 

framework it forms part of.  

Technological progress, particularly in recent years, has allowed the simplification and integration 

of all these tools into electronic pallets, which offer the capability to produce quality multimedia 

and hyper-media applications, even by elementary school pupils. 

          Use as an interpretation tool 

                                                           
214 Hypermedia applications have much to do with multimedia presentations. Their essential difference is that the 

former allow for user interaction, while the latter do not. More and more the two spaces are now unified. 
215 HOTS- Higher Order Thinking Skills. 
216 More about their educational uses on the website: http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/ 

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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The search for Information on the Internet now dominates all other traditional sources of 

knowledge. (Bilal & Watson, 1998).   However, finding information in the complex online 

environment, of countless, often unfortunately organized sources, is problematic for the uninitiated 

user. The vast amount of information associated with the visual complexity of web pages and 

technical difficulties (Gwizdka & Spence, 2007) can cause split-attention and cognitive overshoot, 

especially for small elementary school pupils. Numerous scientific studies show that the use of 

search tools, such as search engines, is particularly beneficial for learning (Schmutz et al, 2009). 

In the targeted search for information, which has clearly cognitive features, perception and 

knowledge is busy on multiple levels (Ingwersen, 1996). However, the process of finding 

information through such tools requires the organization of a series of logical actions, which require 

reflection and promote skills of organization, association, synthesis, deduction and critical selection 

of information. Such skills have positive learning outcomes in a variety of cognitive subjects 

(Ruthven et al, 2005). During teaching, it can be organized a search of information in a playful 

way, in information sources such as Directories, Encyclopaedias, Databases, Graphics, and 

Scavenger Hunt und WebQuests.  Due to the fact that these tools contribute to cognitive discharge 

and assist in the development of cognitive functions of pupils, could be described as cognitive 

tools. 

Visualizations are also considered as basic cognitive tools. The term visualization traditionally 

refers to the creation of cognitive models. With the spread of ICT, visualization has taken on a new 

dimension and is understood as an abstraction process that does not primarily use the image but its 

mental scheme. Visualizations include simulation based on Bandura's Social-Learning Theory, 

which mimics the behaviour of the system it represents and allows understanding of its features 

and functions. In the didactic act it is used as a cognitive tool for verifying a model217 the emergence 

of its characteristics and the revelation of hierarchical relations between concepts, which are 

transformed from an unclear set into a structural group. The student, through his engagement in 

research learning processes, "is forced" to thoroughly analyze his ideas and interpret his 

observations. Through processes of transformation of internal mental models into graphically or 

symbolically represented models (Web & Hassel, 1988), vague and unclear ideas take shape and 

become "specific images"218 (Johnson 1987). Through experimentation, students are aware of the 

difference between subjective opinion and scientific truth. According to Mikropoulos, 2008, the 

pupil's active engagement in the construction of models is of particular cognitive value. In this 

process, beyond the above-mentioned benefits, collateral processes such as discussion and 

cooperation are triggered. These processes affect the classroom overall, bringing changes in roles, 

in the teaching example, in the overall social context (Koutra, Holmberg & Midoro, 2001). Komis 

2004 identifies three ways of using simulations during teaching: a) as a means of supporting the 

course, b) for verifying a model, and c) using the pupil. 

Modeling is a representation - in an ideal way - of a phenomenon or function of the physical world, 

in order to predict their behaviour. Their additive value in the learning process lies in the fact that 

students, when trying to solve a problem, are faced with authentic, interactive situations and learn 

to think by models rather than by symbols. Through them they develop symbolic skills and the 

ability to create mental representations, resulting in a better understanding of the learning contents 

and not their sterile memorization (Dimitriou 2005). 

                                                           
217 Modeling is the process of revealing the underlying model of a simulation through exploratory learning processes. 
218 These are nude images, which have intense visual elements of natural references and utility models. 
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          Use as conversation tool 

Both asynchronous and simultaneous computer communication provide amazing possibilities to 

apply values of socio-cultural teaching theories to teaching. To date, these capabilities have been 

extremely limited. The cognitive value of asynchronous communication lies mainly in the 

flexibility of time and space it provides. Teachers and students can communicate with each other 

outside school and school time. The time and space of education are dissipated in an unprecedented 

way. From this possibility there are benefits, such as that the teacher has the time to individualize, 

focusing more on the actual needs of his pupils (Tao & Boulware, 2002) while on the other hand 

the student having overcome the communication barrier, works more autonomously by taking 

advantage of security of asynchronous communication. At the same time, by feeling the security 

of the discreet control by the educator, and also in direct contact with the material, in a more 

personal way, he puts more and more targeted questions. Tools such as e-mail, mailing list, and 

Bulletin Board encourage reflection, constructive thinking, help with assessment and decision-

making, and the development of analytical thinking and metacognitive skills (Harasim, 1990). At 

the same time, scientific reasoning, critical thinking (Chronaki & Bourdakis, 2003) is being 

developed and knowledge is gained through social negotiation (Barab & Duffy, 2000). 

In recent years, pedagogical interest has shifted more and more from individual learning to 

collective learning219, creating conditions for catalytic changes in the use of ICT. Concurrent 

communication, done through chat tools, multi-purpose MUD's, MOO's, WOO's, 

videoconferencing, and social media, or even mobile applications, provides unprecedented 

possibilities for collaborative social knowledge negotiation. It is precisely this added value of using 

simultaneous communication as a cognitive tool in education. The barrier-free direct continuous 

interaction between pupils and their teachers encourages exchange of views, reflection, which leads 

to better learning outcomes (Oliver et al, 1998). 

The most important contribution of using the computer as conversation mind tools is the 

perspective that gives individuals or groups to join or form learning communities. Learning 

communities are perhaps a very advanced tool for small elementary school pupils. Both these and 

all other communication tools can be turned very easily into fields of offending behaviour. There 

are many examples of bad use of all these sites. The proper use of the students should not be 

considered neither obvious nor easy. It requires long, intensive and exemplary student education, 

and particularly curricula, school textbooks and work plans that encourage cooperative learning. 

At the same time, it requires the discreet control of these spaces to ensure their educational use. 

The most important added value of learning communities in education results from their use by 

teachers themselves. They become places for sharing experiences, sharing knowledge, presenting 

innovations, spreading new ideas, showing alternative methods, and expressing fruitful thoughts. 

That is how they can become the area of continuous material and moral support for the teacher. 

Use as a semantic organization tool 

In a complex world, such as today, a primarily qualitative approach to problems is required (Mellar, 

et al 1994). This involves knowledge in every aspect of human activity, something that was not 

absolutely necessary in older societies. Consequently, the modern man should be able to use 

                                                           
219 Learning theories, such as that of Vygotsky, Leontief, Luria, and theories of situated cognition and distributed 

cognition, especially since the 1990s, have shifted interest in learning from the individual level to that of social 

interaction and the negotiation of learning content among the subjects they learn or teach (Count 2004). 
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knowledge in order to handle any situation-procedural knowledge. This should not be taken for 

granted, even if knowledge has been acquired. Its use presupposes the knowledge of the 

relationships and the way knowledge is connected around the subject-declarative knowledge. The 

computer with its technological capabilities is an ideal solution for showing the complexity and 

overcoming the oversimplifications, which lead to confusion and fragmentary use of knowledge. 

The concept mapping220 (Novak & Gowing, 1984), based on Ausubel's theories, are major 

cognitive tools. In the didactic act they are used to represent declarative concepts by revealing 

relations of non-linearly organized concepts. The use of such tools in the teaching process helps to 

reveal hierarchical, categorical and causal relationships of concepts (Jonassen 2000) and ways in 

which representations constitute complex conceptual structures. Through the virtual representation 

of the relations of concepts, brain capabilities are unlocked (Buzan, 1995), facilitating 

understanding, deepening and generation of knowledge. Student engagement with the creation of 

conceptual charts encourages critical thinking and reflection on content, fostering cooperative 

activity, using metacognitive tactics and revealing unseen weaknesses of the student. It can also be 

used as a tool for initial assessment of students for the detection of prior knowledge (Daglidelis et 

al., 2010) and secondarily as a supervisory tool for teaching support. 

Data bases, as data modelling environments (Fesakis, Dimitropoulou 2008), are also powerful 

cognitive tools. Their educational exploitation may, under appropriate circumstances, include a 

variety of objectives (Maor & Taylor, 1995), such as the development of information literacy 

(Sevastidou & Lympouridou, 2006), as well as advanced reasoning and conceptual goals. Through 

hierarchical classifications, on the basis of predefined rules, are developed classifying skills for 

students221. The search for information in databases is a particular type of problem solving 

(Marchionini, 1995), which favors discovery learning, a key pillar of constructivism Daglidelis et 

al, 2010. Through browsing and filtering processes the student improves decision-making abilities 

and develops critical thinking and methodological skills. Nikolakopoulou, 1997 and Blasa 2002, 

have shown that involvement of students in the creation of databases stimulates inductive and 

productive thinking, the ability to formulate hypotheses and increase metacognitive skills. 

Koutsogiannis et al 2010 classify in the category of cognitive - learning tools and the Interactive 

Whiteboard (IWB), as it creates an incentive to participate in the learning process, facilitating the 

recall of information to the student (Burden 2002) and enabling him to understand more 

sophisticated learning content (Smith 2001). 

 

4.2. Pedagogical use of the computer as a source of information and       

              communication - cooperation 

 The innovative features of the Web (Web 2.0)222 and its acceptance by young people have fostered 

the idea of using it as a tool of the educational process. In addition, it presents a set of features, 

                                                           
220 At the same time with the concept of concept mapping, the semantic mapping and mind mapping are also used in 

international literature. The three terms have little difference and in education they are almost identical (Komis 2004). 

The use of such tools is in line with the imperatives of constructive and socio-cultural learning theories. 
221 According to Trilianos 1997, through classifying tasks, children develop skills of observation, generalization, 

collection and organization of data and perceptual ability to distinguish, Underwood, 1994. 
222 It is the successor to Web1.0, which has given a tremendous boost to access to information through open educational 

resources (Brown & Adler, 2008). A range of features, such as blogs, wikis, social networks, tagging systems, mashups, 

content sharing sites, etc. rank it among the forefront of education. The term was first used during a World Web 
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which has no other teaching media so far. Its impact on the educational process is reflected in terms 

such as Learning 2.0 and Schule 2.0 (Vagelatos et al 2010). The Web2.0 phenomenon seems to be 

able to overturn the existing traditional educational-teaching models. In the field of technology, 

new tools are, bringing changes to the pedagogical field and modifying the teaching process as a 

whole. (BECTA, 2008a). 

According to Stepien et al. 2001 and Papanicolaou 2002, the Internet can be used in teaching and 

learning as: 

As an information retrieval tool, it offers opportunities for quick access to valuable sources of rich 

and up-to-date information.  Online tools that can be used for pedagogical and teaching activities 

are Digital Libraries, Online Dictionary & Encyclopaedias, based on the principles of 

Constructivism, Social Constructivism, the Theory of Activity of  Vygotsky, Leont’ev, Luria, 

Engestrom and Nardi. Databases and portals-dictionaries can be also integrated into teaching, 

according to the Theory of Activity and Situated Cognition of Lavee, Brown, Wegner. Search 

engines like the most famous Google, Yahoo, MSN, Metracraveler and dogDile, multimedia 

content display areas such as Podcast and You Tube, Internet maps, such as Google Earth, Online 

Databases and Corpus are offered, according to Montelpare and Williams 2000, to search for 

information and develop digital literacy through a critical relationship with information. The use 

of WebQues223t broadens analytical and synthetic thinking and increases students' critical ability 

(Brown and Yoder 1999). The blogs, descendants of CSILE (Computer - Supported Intentional 

Learning Environment), are offered to keep a calendar and notes for posting publications and 

commenting on teaching content, promoting group discussion (Scardamalia & Bereiter, 2006) and 

intercultural communication (Govaris 2002). In this way, diagnostic and reflexive skills are 

promoted, a deeper understanding of the group is achieved (Hess, 2006) and facilitates the student 

to go from the role of the observer to that of the active participant (Lin et al., 2006), creating 

conditions for the co-construction of knowledge (Wells 1999). 

The PC as a communication and collaboration tool: Interaction is the key to learning (Terpstra 

J.K. 2007). The Internet offers the ideal environment for supporting cooperative learning structures 

beyond schooling (Ziogou, 2010), such as Learning Communities, on the basis of social learning 

theories (Vygotsky, 1978, Bandura, 1997). Through interaction, collaboration, support and 

involvement in collective activities, it is possible to strengthen critical thinking and metacognitive 

skills (Chronaki & Bourdakis 2003). Technologies such as e-mail, forums, mailing lists, 

newsgroups, instant messaging - IM, chat rooms, VoIP and P2P telephony, based pedagogically in 

the theories of social constructivism of Doge and Mugny and Vygotsky’s Theory, enable unlimited 

and cheap synchronous and asynchronous communication. In the context of teaching, they can be 

used to collaborate with remote schools, co-teaching between remote classes and project 

implementation. The same tools can be used to implement collaborative learning, lifelong learning 

and training. Although the latter appears to be incompatible with the school environment, however, 

today's distance learning is the norm for teacher education programs. In particular, open distance 

education opens up a wide range of possibilities that are particularly useful for the professional 

development of teachers. 

                                                           
Upgrade Conference (O 'Reilly 2005, BECTA, 2008a) to describe the new possibilities offered by the Internet and the 

increasing interest of users, the scientific community and entrepreneurs. 
223 Directed Investigation Activity, in which the student is asked to solve a problem by exploiting the Internet as a basic 

source of information (Matsagouras 2001, Vosniadou 2001). They delimit the activity and focus on the use of 

information rather than the pointless search. 
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 Wikis, collaborative tools, particularly popular in education, have changed the way in which 

knowledge is taught and innovation is enhanced (Tapscott & Williams, 2006). Despite their 

widespread use, the use of Wikis in the educational process is relatively recent (Parker & Chao, 

2007).  Wikis can be used individually or in combination as a learning management tool, as a 

collaborative writing tool, as an electronic envelope, as a data collection and management tool, and 

as a presentation tool (Roussinos & Tzimogiannis, 2010). Educational wikis can be individual, in 

which each user collects educational material, or have the form of laboratory books (lab book 

wikis) where students take notes and can add audiovisual material or comments. Others are offered 

for collaborative writing (Mikros & Perifanou, 2009). In the educational process, Wikipedia is 

widely used, despite any criticism224. 

Even serious reliability problems with tools such as Wikipedia, DBpedia, Wikidata, and YAGO2 

can prove to be very useful teaching resources, with the appropriate learning outcomes. Students 

can test their knowledge, to choose an entry and to become authors themselves, to understand that 

information on the internet always requires a critical approach. They have the opportunity to 

practice the knowledge of a foreign language and using tools such as WikiRank and Infoboxes.net 

can compare the information. In the hands of an appropriate teacher, they can prove to be excellent 

tools for developing a critical attitude towards online information. In the same direction, 

collaborative are also moving the content development systems such as Google DFocs, 

ocw.mitedu, cnx.org. These systems promote collaboration and active learning, improve creative 

writing, connect the old with new knowledge, and help develop interpersonal and communication 

skills (Ziogou, 2010). In teaching, wikis are the right tools for assigning individual and group 

assignments, developing arguments, evaluating others' work, studying and enriching lectures, 

getting acquainted with how to create knowledge. They contribute to improving expressive 

capacity of pupils. Children are involved not only in the composition but also in the evaluation of 

their work.  They promote a holistic approach to knowledge including knowledge, outcome, 

interaction, discussion and metacognition. They are also an ideal venue for team collaboration, 

writing experiences and creating a magazine or prepare a project (Theophanelis et all. 2012 )225.  

Cooperative Learning Systems with PCs, based on the Theory of Vygotsky and the theory of 

Established Knowledge,   Content Management Systems (CMS) and Learning Management 

System (LMS) - Whiteboard, Moodle, Drupal, Joomla, Eclass,  supported by Video conference 

tools, enable intensive Problem Based Learning226 and Collaborative Learning (Vygotsky 2000), 

serve e-learning needs, offer content upload capabilities, and help online assessment. These 

systems generally help to build knowledge both individually and collectively. 

Of particular interest are the contemporary collaborative learning environments through PCs that 

enable communication and collaboration through a shared workspace. From the teaching point of 

view, they are of particular interest as they are suitable for cooperative completion of work without 

                                                           
224 A wide range of educational and teaching opportunities are provided by: Wictionaries: open source dictionaries, 

Wikibooks: books open for editing, Wikisource: an online publications library Wikidata: an open and collaborative 

database Wikinews: A free news library to which each user can write. 
225 In 2010 the Ministry expressed its support for the deepening of Greek Wikipedia, which included only 56,700 

entries. At the end of 2012, their number went up to 83,600, an infinitesimal number compared to English with 

4,013,000 entries. At the beginning of 2018 the English wikipedia had already reached 5.5 million entries and the 

Greek only 154 thousand. The economic crisis left little room for intervention by the Ministry. 
226 It is a pedagogical method, which puts the learner in the center. A typical lesson begins with the presentation of a 

problem that trainees can not solve with their knowledge. Therefore, the learner must first understand what he does 

not know and then, through learning-by-doing, actively participate in learning (see Ertmer & Newby, 1993) 
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spatial and temporal limitation. They allow collaboration between students, between excluded 

classes or a teacher with a student. In this sense, they could be considered as cognitive tools, since 

they facilitate co-operation and promote interaction and exchange of ideas and they help in forming 

of a learning community227. 

The Social Networks. Acceptance at the youngest ages is enormous, about 5cm. accounts exist 

today in Greece and this number is increased geometrically daily. In contrast to their broad 

acceptance in extracurricular activities, they have only a small penetration rate of only 7.3% in 

education, mainly because of their safety concerns. Insecurity for social networks is mainly about 

so-called "general use", such as Facebook, Google+, MySpace, Twitter, and much less about 

"specialized" networks.228 At the same time, however, the school, as an educational institution, has 

a cautious or negative attitude towards them, considering it as the most fun tools. On the other 

hand, most surveys show that students rarely use social networks for educational purposes in their 

private time. However, they seem to be a reliable and useful means of communication and 

collaboration supporting learning (Kloos 2006) through the creation of "Online Communities"229. 

This, of course, requires proper pupil education. In particular, the virtual worlds (Second Life, 

Active Worlds, Quest Atlantis) and MUVE (Multiple Users Virtual Environments) give a new 

dimension to group collaboration, although their use in the typical school environment, especially 

in Greek, is difficult. Such applications have increased technological requirements - advanced 

computers and fast connections, but it takes a lot of time to familiarize students with these 

applications so their use is pedagogically useful. The "informal learning", in collaborative contexts 

of people with the same interests and different levels of experience, through co-production of 

material, such as the Learning Communities, becomes more decisive today (Jokisalo & Riu, 2009). 

Developments in social, pedagogical, psychological, didactic, technological and gendiological 

levels, the lack of real opportunities to integrate new knowledge into school curricula, and the 

inability of "professional development" of older teachers (Mavrogiorgos 1999), show the necessity 

of such tools.  

Multi - Users Dungeons - MUDs and MOOs are considered by most as entertainment media230. 

Recent investigations have shown that although they have been accused, as no other application, 

as anti-pedagogues, has some significant positive pedagogical effects. In particular, they improve 

the selective vision of children (Prensky, 2003), affect communication skills and typing skills 

(Frank, Sanbou & Terashima, 2006), promote teamwork and collaboration (Cole & Griffiths, 2007) 

and contribute to socialization of people with special characteristics (McKenna, 2008) and finally 

reinforce perception. 

The PC as a means of publishing: Tools such as Blogs, WordPress and Edublogs enable pupils 

and teachers to publish their thoughts and works in chronological order. The teacher can use blogs 

to organize and edit useful learning material, to collaborate through discussion communities. Some 

                                                           
227 More on the subject at Jonassen D.H. (2000) Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. 

Columbus, Ohio: Prentice - Hall. 
228 We refer to the Educational Social Network, which are key tools for creating Learning Communities. Such are the 

following: ning (http://www.ning.com), elgg (http://www.elgg.org), teachbox.net - http://teachbox.net and the Greek 

http: // www. dfe.gr and http: //ylikonet.gr. These networks have more safety valves than the others. However, the most 

important safety factor remains the purpose of their use and the type of users. 
229 Online Community is a set of people who interact in a virtual environment, having a common purpose and defined 

political and normative behaviors (Preece 2000). Of course, it should be stressed that each discussion group is not 

automatically a learning community. 
230 On the negative effects of online games, see Davis, 2001, Peters & Malesky, 2008. 
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teachers use blogs to support student work (Vangelatos & Foskolos 2012). Through individual 

blogs it is possible to post work - thoughts of his students, posting announcements, or creating 

electronic newspapers. As the publications are aimed at a true reading audience, with whom 

dialogue is being developed. Self-expression, creativity, collaboration skills and analytical and 

critical thinking are encouraged (Angelaina & Jimoyiannis 2010).  The use of weblogs in the 

teaching practice is very varied, and the application of properly designed learning scenarios can 

encourage learning, deepening, feedback, and ultimately the building of new knowledge (Dippold, 

2009) through the interaction and collaboration of pupils.   Finally, the Forums allow smaller posts, 

but they are a quick channel for consultation and allow for dialogue to be followed by the teacher 

(Wijekumar & Spielvogel, 2006).  They provide opportunities for immediate intervention and 

prompt participants to try to deepen the issue. Their use as a means of communication with the 

pupils' parents is an indirect pedagogical use of such tools as it contributes to building a good 

parent-school relationship and gives credibility and prestige to the institution of the school. 

 

5. Conclusion 

Modern technology and modern pedagogy, it is possible today, more than ever, to bridge distances 

between them. Modern tools can work with modern teaching methods, leading to the development 

of all the possibilities of thinking.  

Online and non-web applications contribute to better presentation, stochastic and careful analysis 

and content review. Facilitate searching and finding material, collaborating with remote groups or 

individuals, publishing jobs, and creating learning communities. Advanced tools such as virtual 

workshops help, through visualizations, tests and simulations, to the accuracy of presentation of 

the problem, decision making and assessment, process routing and knowledge building. ICT also 

contributes to the psycho-emotional field. Students and teachers find lasting and direct support in 

learning communities, enhancing the possibility of structured approaches, remote learners' help, 

and formulating more and more comprehensive views. 

There are many instances where the involvement of ICT in teaching has not brought any or, in 

better cases, few of the aforementioned advantages. Undoubtedly, the inclusion of ICT in the 

teaching process does not in itself ensure success in building collaborative classroom learning. 

Wide-ranging changes to curricula, content, software, and above all teachers' work are required. A 

very common mistake in many teaching scenarios is that more emphasis is placed on the 

technological dimension and less on the didactic - pedagogical design. This in combination with 

the use of appropriate teaching methods leads to disappointing results. We should not ignore the 

fact that the computer is nothing more than a teaching tool. As such, it takes its value, above all, 

from its use and secondarily from its potential. 
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ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

Проф. д-р Лалка Борисова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Сузана Дамянова, студент, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

Резюме: Основната цел на този доклад е да се проследи въздействието на репутацията и 

имиджа на висшето училище върху решенията на студентите за избор на образователна 

институция. Това са категории, които определят степента на успех на образователната 

институция на пазара на определен сегмент - висшето образование. Репутацията се 

възприема като изградена вече система от оценки, мнения, нагласи и очаквания на 

потребителите (студенти) или бизнес партньорите, както и на служителите. Имиджът е 

образ, който е създаден от самата образователна институция, която очаква признание от 

обществеността. Ето защо, съществува разлика между двете категории, те се различават по 

своята устойчивост. На практика те взаимно се допълват и проблемите в едната категория 

може да предизвика колебания в другата. Оценката на целевата аудитория за двете 

категории зависи от редица фактори. 

 

IMAGE AND REPUTATION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

Prof. Dr. Lalka Borisova, International Business School, Botevgrad 

Suzana Damyanova, International Business School, Botevgrad 

Abstract: The main purpose of this report is to track the impact of the reputation and image of the 

higher school on the decisions of the students to choose an educational institution. These are the 

categories that determine the degree of success of the educational institution on the market of a 

particular segment - higher education. Reputation is perceived as a system of assessments, 

opinions, attitudes and expectations of users (students) or business partners as well as employees. 

Developed by the educational institution itself, which expects recognition from the public. 

Therefore there is a difference between the two categories, they differ in their sustainability. In 

practice, they complement each other and problems in the one category can cause fluctuations in 

the other. The assessment of the target audience for the two categories depends on a number of 

factors. 

Keywords: image, reputation, educational institution, factors 

 

Увод 

Още от момента на възникване на институцията „университет” досега, основната мисия на 

тази образователна институция е да генерира, споделя и разпространява знания. През 

вековете на развитие, университетските институции се променят, съобразно промените в 

обществото, но неизменно остава необходимостта от подобен тип структури: поради самата 

необходимост от систематично поднасяне на знания. В същото време, в условията на 

глобализация, съвременните образователни институции работят в условията на висока 

конкуренция. Между тях, несъмнено, се осъществява обмен на знания и ресурси: типичен 

пример за това са програми като „Еразъм” и други, но в същото време, образователните 

институции се конкурират за привличане както на студенти, така и на преподаватели. Може 
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би няма друг подобен сектор, в който човешкия капитал да има такова съществено значение, 

както образователния сектор. Тази конкуренция поставя като актуален въпроса за имиджа 

(образа) на образователната институция и нейната репутация: несъмнено е, че по-добрия 

образ и по-високата репутация ще привлекат повече студенти, както и повече 

висококвалифицирани преподаватели и учени. Предвид посоченото се счита, че 

университетите следва да съсредоточават максимални усилия за поддържане на отличен 

имидж и репутация. 

Обект на настоящето изследване е една сравнително млада, но вече утвърдена на българския 

образователен пазар университетска институция: Международно висше бизнес училище. 

Предмет на изследване е имиджът и репутацията му в обществото. 

 

Репутацията и имиджът като конкурентно предимство 

2.1. Формиране на репутация 

В настоящият доклад ще се опитаме да защитим следната изследователска теза: имиджът 

и репутацията на висшето училище създават положителен образ в обществото и са 

източник на конкурентно предимство, което предполага не просто подобряване на 

качеството на образование и обучение, но и използване на маркетингови похвати за 

утвърждаването им. 

Репутацията е неоспорима добродетел към която всички се стремят в своята работа. За 

дадено лице, продукт, организация или система тя може да бъде добра или лоша и 

разбирането, което имаме за нея, оказва влияние върху това как самите ние се отнасяме като 

потребители или членове на някаква общност. В професионалната литература към 

репутацията се добавят и обещания: добрата репутация привлича хората и търговските 

партньори, тя помага на капиталовите пазари и в отношенията с инвеститорите, увеличава 

стойността на продуктите и услугите и служи като щит на компанията в кризисни ситуации. 

Тя вдига стойността на акциите, намалява разходите по пласмента, обвързва служителите с 

компанията и насърчава добрия трудов морал, повишава доверието на клиентите, подобрява 

отношенията с различни граждански групи и утвърждава оценката за организацията, 

известна от медиите, политиците и публиките. 

Репутацията е издигана в култ в стотици публикации, тя има собствено месечно издание, за 

нея са изписани редица книги, но написаното дава само оскъдни съвети как се изгражда. 

Един от корифеите по теория на репутацията, Чарлз Фомбрън, дефинира репутацията като 

„общо разбиране на основните страни за дейността на компанията до момента и 

очакванията за бъдещето, което отразява цялостната притегателна сила по отношение 

на водещите му конкуренти“ (2). Основните аспекти в теорията на Фомбрън са 

емоционалната притегателност, качеството на продуктите и услугите, разбиранията за 

управлението и визията за бъдещето, удовлетвореността от работата, обществената 

отговорност и икономическият просперитет. 

По-просто казано, понятието репутация в описаното значение може да бъде заменено с 

позиционирането на компанията спрямо конкуренцията – т.е. означава 

конкурентоспособност. Репутацията е нематериален актив, който определя позицията на 

организацията спрямо основните конкуренти. Върху репутацията оказват влияние редица 

фактори: например историята на организацията, нейните действия и представите на 
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публиките. Репутацията има значим дял сред нематериалния капитал на организацията. 

Капиталът „репутация“ (reputational capital) е ценност, която се формира от доверието на 

клиентите, персонала, инвеститорите и другите важни за нея страни, тяхната обвързаност с 

нейните цели и позитивната им представа за нейното бъдещо развитие. 

 

2.2. Имидж на образователната институция 

Репутацията не е идентична с имиджа, между тях не може да се постави знак за равенство. 

Това е така, защото репутацията е вече формирана система от оценки, нагласи, мнения и 

очаквания сред потребителите и бизнес партньорите (външна целева аудитория), както и 

сред служителите (вътрешна целева аудитория). Репутацията и имиджът на компанията се 

различават и по това, че репутацията е по-стабилна и за нейното формиране се изисква по-

продължително време. Спадът в един бизнес сегмент на една фирма не може да доведе до 

пълен срив на репутацията. Така че, ако се загуби доверието на един от бизнес партньорите 

към компанията, това доверие сред потребителите ще остане, както и сред служителите. 

Имиджът е съвършен образ, който е представен от самата институция, която изисква 

признание в очите на обществеността. В действителност, „имиджът е определено 

позициониране на дадена компания за нейната стопанска дейност, за стоки, продукти, 

услуги, за тяхното качество и условия за получаване“ (4). Ето защо репутацията и имиджът 

са категории, които се допълват, но намаляване на доверието в една от тези категории може 

да предизвика колебания и в другата. 

Особеностите на имиджа, според А. Павлова, следва да се търсят в няколко посоки (3): 

1. Имиджът съществува само в условията на общността (обществото); 

2. Обект на имиджа може да е само човек или организация, продукт на обществото, т.е. 

социално ангажиран, социално представен човек или организация; 

3. Общите характеристики на един или друг обект (неговата сила, валентност, 

определеност) зависят не само от него конкретно, но и от особеностите на 

конкретното общество, в което този имидж се формира и съществува, от неговите 

ценности, норми, традиции, правила и пр., от усвоения опит и знания на членовете 

на това общество поколения наред. Казано по друг начин - един и същи обект (човек, 

организация и пр.) може да има много различен имидж в две различни общества; 

4. Вече изграденият имидж има отношение към идентификацията и съотнасянето на 

субекта към вече определени качества, съответстващи на създадения имидж. Той 

способства за формиране на устойчиво отношение към дадения обект и служи за 

субективен избор, свързан с поведението на избиращите да предпочитат близките до 

тях. Веднъж формиран (макар и подлежащ на промяна и обогатяване), имиджът 

работи за бързото припознаване на субекта и недвусмислената реакция към него”. 

Според Павлова, „имиджът може да се разглежда като разновидност на образа, който е 

родово понятие по отношение на имиджа” (3). Авторката цитира А. Алтшуллер, който 

разглежда образа като съставен на имиджа, „но според него образът се отнася до външните 

характеристики на представата. Той посочва, че както английското, така и руското 

тълкование на „образ" е семантично бедно понятие за „облик", което е ключово за 

формирането на имиджа, но не и самият имидж” (3). 
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В масовото и индивидуално съзнание всеки образ включва някаква конкретност, уникалност 

и може би най-важното - цялостност, т.е. не може да разделим образа на съставни части, а 

по-скоро може да говорим за негови детайли. Точно това е и причината комуникативните 

аспекти на имиджа да бъдат давани чрез детайлите „поведенчески“, „визуален“ и т.н. 

Именно детайлите разкриват различните страни на имиджа и промяната дори само на един 

детайл, може да промени съществено целия имидж. В този смисъл имиджът кореспондира 

по-скоро с бранда, който включва в себе си повече елементи на образа, отколкото на 

„мнение и оценка", макар именно мнението и оценката да стоят зад този образ. 

Съществено разграничение между имиджа и репутацията се прави от А. Павлова, което е 

показано в следващата таблица (3):  

 

Таблица 1. Различия между имидж и репутация 

Имидж Репутация 

"Какво"(образ на обекта) "В какво", "колко" (контекст на 

обекта) 

Цялостност, комплексност, 

паралелност на действията 

Възможна автономност, 

последователност на действията 

Съдържателни емоции, чувства, 

състояния 

Оценъчни емоции (+ или -, 

съпътстваща рационална оценка) 

Формира се с методите на прякото 

въздействие, например, рекламата и 

пропагандата, определение - 

"насърчаване" 

Преките методи са неприложими, 

определение - "игра" 

Моделиране на стереотипите Моделиране на рационалните системи 

Преди изграждането на репутация След изграждането на имидж 

 

Фактори, оказващи влияние върху подобряването на имиджа и репутацията 

Факторите, от които се формира репутацията са „етиката, икономическият просперитет, 

фирменото управление, административните подходи, обществената отговорност, 

ориентираността към клиента, доверието и познанията, свързани с организацията (emotional 

appeal) (2). 

Когато става въпрос за социално значими услуги, предлагани от висшите училища, етиката 

далеч не е единственият фактор, който е определящ за формиране на тяхната положителна 

репутация и имидж. Разбира се, етиката е задължителен фактор: както т.нар. академична 

етика, така и общата организационна етика, свързана с отношения към вътрешните 

стейкхолдъри (административен персонал и преподаватели), така и към потребителите: това 

са преките потребители на образователната услуга студентите и косвените потребители: 

работодателите. Освен етиката, при формиране на положителна репутация и имидж, от 

значение са и фактори, свързани с качеството и отвореността на образованието, като (1): 

o Откритост към бъдещето (готовност за бъдещи промени); 
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o Интеграция на различни способи на усвояване на света от човека; 

o Развитие и включване в процеса на образование на синергически представи за 

откритостта на системите в света, които ни заобикалят, за целостта и наличните 

взаимовръзки на човека с природата и обществото; 

o Обръщане към смислови модели, които изграждат светоглед (а не към догматични 

схеми); 

o Свободно ползване на различни информационни системи, които играят не по-малка 

роля в образованието от класическия изграден от непосредствени отношения 

образователен процес; 

o Личностна насоченост на процеса на обучение, (заложена в методологията на 

създаване на системата); 

o Развитие на културата на комуникациите (т.нар. вътрешна и външна среда на 

системата); 

o Психологическа ориентация на обучаващите се към свръх задачи, поради наличието 

на които образованието е длъжно да се намира в постоянно търсене на нови 

ориентири, цели и стремеж към изменение; 

o Изменена роля на преподавателя с преход към съвместни действия в нови ситуации 

от необратимо променящия се свят. 

Спазвайки посоченото, образователната институция може да си гарантира имидж на 

институция, прилагаща „отворен” модел на образование. 

От своя страна, качеството, както е добре известно от литературата, е понятие, което доста 

трудно може да се дефинира. Най-общо, това би следвало да бъде такава система, при която 

потребителите да бъдат удовлетворени. Що се отнася до висшите училища  обаче, не е 

достатъчно удовлетворени да бъдат само техните преки потребители: студентите. 

Необходимо е удовлетворени да бъдат и косвените потребители на резултатите от 

образователната дейност: в тесен план, работодателите и в по-широк план: цялото общество. 

Причините за твърдението са свързани с това, че от образователната услуга, без значение от 

нейния характер, се възползва цялото общество, особено в съвременни условия на 

обществото на знанието. 

За репутацията и имиджа на висшите училища съдим по редица класации, като рейтинг 

системата у нас. Според класацията на българските частни университети в направление 

„Администрация и управление“, МВБУ се класира в следната скала за 2018 г: 

 

Таблица 2. Класация на МВБУ по направление „АУ” 

Висше училище Общ 

резултат 

Учебен 

процес 

Научни 

изследва

ния 

Учебна 

среда 

Прести

ж 

Реали 

зация 

Американски 

университет в 

България 

63.0 55.07 48.9 56.11 96.96 71.51 

Нов български 

университет 

51.0 47.35 42.06 53.32 55.43 59.01 
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Висше училище по 

мениджмънт 

49.0 37.45 49.69 45.47 79.0 54.66 

Варненски свободен 

университет  

48.0 59.32 47.28 45.13 45.24 39.86 

Международно 

висше бизнес 

училище  

47.0 53.08 40.45 31.54 38.84 48.26 

Бургаски свободен 

университет 

42.0 46.85 39.73 38.12 47.73 40.34 

Висше училище по 

сигурност и 

икономика 

42.0 54.72 39.6 43.47 35.12 35.69 

Европейско висше 

училище  по 

икономика и 

мениджмънт 

40.0 45.47 37.79 48.2 35.8 36.96 

Висше училище по 

агробизнес и 

развитие на 

регионите  

35.0 30.65 37.75 42.8 33.66 36.72 

Колеж по туризъм - 

Благоевград 

24.0 12.39 37.66 30.96 45.8 21.31 

Източник: http://rsvu.mon.bg 

 

В тази класация МВБУ е на пето място по общ рейтинг сред частните училища, както и на 

средни места по отношение на отделните елементи от рейтинга. Почти аналогични 

резултати се наблюдават и по отношение на другото направление: „Икономика“- четвърто 

място в класацията:  

 

Таблица 3. Класация на МВБУ по направление „Икономика” 

Висше училище Общ 

резултат 

Учебен 

процес 

Научни 

изследван

ия 

Учебна 

среда 

Престиж Реализ

ация 

Американски 

университет в 

България 

66.0 50.88 50.85 56.11 96.83 80.53 

Висше училище по  

застраховане и 

финанси 

57.0 59.94 40.81 42.61 65.83 63.1 

http://rsvu.mon.bg/
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Нов български  

университет 

53.0 48.41 42.0 53.32 62.38 60.94 

Международно висше 

бизнес училище  

49.0 55.24 42.66 31.54 43.41 48.71 

Варненски свободен 

университет 

45.0 54.79 42.91 45.13 46.26 39.64 

Бургаски свободен 

университет 

43.0 46.89 40.38 38.12 41.9 41.64 

Висше училище по 

мениджмънт 

41.0 33.71 53.59 45.47 22.24 41.08 

Висше училище по 

сигурност и 

икономика 

41.0 54.19 39.6 43.47 32.69 33.31 

Европейско висше 

училище по 

икономика и 

мениджмънт 

39.0 46.22 37.79 48.2 34.69 33.21 

Висше училище по 

агробизнес и развитие 

на регионите - 

Пловдив 

37.0 45.84 38.25 42.8 38.23 29.36 

Колеж по 

мениджмънт,  

търговия и маркетинг  

33.0 18.63 38.27 40.76 42.2 39.06 

Колеж по туризъм  0.07 4.43 30.96 0.0 0.0 

Източник: http://rsvu.mon.bg 

 

Независимо, че МВБУ има относително средно положение, що се отнася до неговия 

рейтинг, в сравнение с други училища, то от следващата фигура е видно, че неговия рейтинг 

нараства след 2016 г., в сравнение с други частни училища у нас. Това говори за усилията 

на ръководството на МВБУ по отношение на общото подобряване на неговата дейност, 

имидж и репутация сред целевите групи.  

Успоредно с репутацията, с която се ползва Училището пред заинтересованите страни, за 

нивото на тази репутация съществен принос имат медиите, т.е. медийната репутация. 

Медията има властта да формира новинарски теми, да подбира проблемите, които смята за 

най-интересни, и да разказва за случващото се на публиките, акцентирайки върху желаното 

от нея, властта й като създател на репутацията, е най-голяма при събития, които ще 

заинтересуват медиите и нейните потребители заради актуалността на дадена тема. 
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Фигура 1. Динамика на рейтинга на частни български университети 

 

Източник: http://rsvu.mon.bg  

 

За целите на настоящето изследване е проведено кратко проучване, свързано с установяване 

на медийни публикации, свързани с МВБУ. В нито една от проучените медии: „Капитал”, 

„Дневник”, „Телеграф” и други онлайн медии не са открити негативни мнения и коментари, 

свързани с висшето училище. Това е заслуга на ръководството, административният 

персонал и преподавателският състав, които работят за изграждане на имидж на иновативна, 

бизнес ориентирана образователна институция. В същото време обаче, недостатъчно са 

публикациите, свързани с положителното развитие на МВБУ: например, нарастване на 

неговия рейтинг, образователните програми, които предлага, редица инициативи, които 

реализира и т.н. Това показва, че до известна степен, можем да приемем, че работата на 

училището с медиите не е на нужното ниво и тук има какво да се желае. 

В действителност, МВБУ разчита на собствени канали за популяризиране на имиджа, 

репутацията и положителните практики, които има. В условията на засилена конкуренция 

между висшите училища обаче, възможно е това да е недостатъчно за популяризирането им. 

Известна е ролята на медиите за разгласа и по наше мнение, подобно пренебрегване може 

да доведе до проблеми, свързани с цялостната външна комуникационна дейност на МВБУ в 

бъдеще време. Съществуват множество възможности за работа с медиите, типичен пример 

за това са не просто образователните програми, но и други научни дейности. Така например, 

МВБУ организира ежегодни международни конференции, като предстоящата е свързана с 

иновациите и предприемачеството, за която проява не намерихме публикации в пресата. 

http://rsvu.mon.bg/
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Резултати от анкетно проучване 

За целите на настоящата публикация изследвахме имиджа на МВБУ сред нашите студенти 

чрез проведено анкетно проучване. Анкетата е съставена и проведена от дипломантката, в 

нея участват 60 студенти. В анкетата не присъстват въпроси, свързани със специалността 

или периода на обучение на студентите, тъй като се счита, че те излизат извън рамките и 

целите на настоящето изследване. Като начало студентите отговарят на въпрос, свързан с 

избора на ВУЗ: 

 

Фигура 2. Водещи мотиви за избор на МВБУ 

 

 

От графиката е видно, че водещият мотив за студентите са предлаганите от висшето 

училище специалности: положителен отговор са дали 33 % от анкетираните лица. При 3 % 

от тях, нито един отговор от посочените не е водещ, а при 14 % водещите мотиви са били 

„други”. В неформален разговор с някои от студентите е установено, че под други мотиви 

те имат предвид стойността на семестриалните такси, наличие на дистанционна форма за 

обучение, без откъсване от работното място. Акредитацията, рейтингът, както и създадения 

имидж сред обществеността не са водещи мотиви за избор на висшето училище: тези 

отговори са посочени съответно от 8 % и от 11 % от анкетираните лица, което се определя 

като ниски стойности. При личен разговор, студентите споделят, че се информират от 

познати и приятели (от уста-на уста). 

Следващият въпрос цели да установи кои са конкурентните характеристики на МВБУ, пред 

другите висши училища: 

 

 

 

 

33%

31%

11%

8%

14%
3%

Специалности

Методи на обучение 

Акредитация  и рейтинг  

Обществен имидж 

Друго

Нищо от посоченото 
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Фигура 3. Конкурентни предимства на МВБУ 

 

 

Резултатите показват, че мненията се дислоцират по отношение на различните отговори. 

Най-висок процент от анкетираните (25 %) посочват формите на обучение като водещи 

конкурентни предимства на Училището. На следващо място с еднакъв процент (25 %) са 

поставени образователните програми и преподавателският състав, следвани от 

инфраструктурата. По 10 % считат, че местоположението (връзка с метро станция) на 

висшето училище и медийното отразяване са фактор за неговата конкурентоспособност. 

Със следващият въпрос респондентите посочват важни фактори за формиране на имидж. 

Резултатите са както следва:  

 

Фигура 4. Фактори, за формиране на имидж на МВБУ 
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Посочените фактори са ранжирани в следната последователност: на първо място за 30 от 

анкетираните е изградената инфраструктура. Студентите посочват, че се гордеят с това, че 

за 2017 г. сградата е отличена с приз „Сграда на годината“ и тук няма никаква конкуренция 

с другите висши училища, определението е: уникална. За 20 студенти важно е медийното 

присъствие и отразяване на събития, а за останалите 10 – етичните взаимоотношения, 

установени в Училището. 

Както всяка една друга структура, така и МВБУ има необходимост от комуникационни и 

PR програми, насочени към различни публики и аспекти от дейността на училището. Те 

обезпечават информация за неговия имидж, ето защо, този въпрос намира място в анкетата, 

като резултатите са както следва: 

 

Фигура 5. Оценка за комуникационната и PR програма на МВБУ 

 

 

Половината от анкетираните (63 %) поставят висока оценка на комуникационната и PR 

дейност, осъществявана от МВБУ. Това е изключително висок процент, който показва, че 

действително усилията на ръководството на университета са насочени към формиране на 

имидж в обществото. Училището поддържа уеб-страница, както и профил в социалните 

мрежи, като очевидно е, че се използва този тип интерактивни канали на базата на СЕО 

методи и други методи, свързани с дигиталната комуникация. По отношение на 

комуникацията на училището с външни публики положителен отговор дават 20 

%анкетираните., само 17 % отговорят отрицателно по двата критерия. 

Следващият въпрос е насочен към уточняване на информационните канали, по които 

студентите са получили информация за самото училище: 
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Фигура 6. Информационни канали за кандидат-студенти 

 

 

От графиката може да се направи следното заключение: основен информационен канал за  

студентите се явява уеб-сайта на МВБУ. Действително, уеб-сайтът има раздел, 

предназначен за кандидат-студенти. Други 25 % от анкетираните са се информирали по 

отношение на обучението в МВБУ от близки и познати, които са учили в това училище. 

Едва 11 % от анкетираните лица са използвали посещение на място, за да получат 

необходимата им информация. 

 

Фигура 7. Степен на удовлетвореност на студентите 

 

 

Следващият въпрос от анкетата едновременно измерва удовлетвореността на студентите, 

защото само удовлетвореният студент би препоръчал учебното заведение на свои близки, 

но от друга страна, удовлетвореността може да се приеме и като фактор за положителен 

имидж. От получените резултати, 80 % т.е., значително повече от половината от 

анкетираните лица, биха препоръчали университета сред близки  и познати, което показва, 

че висшето училище се радва на добре приеман имидж сред своите настоящи студенти. 

На следващо място решихме да оценим нагласите на студентите по отношение на техните 

очаквания от обучението в МВБУ. Резултатите са показани на следващата фигура: 
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Фигура 8. Ползи от обучението в МВБУ 

 

 

Както е показано на графиката, повече от половината от анкетираните лица (60 %) имат 

положителна нагласа за резултата от обучението им в МВБУ, що се отнася до тяхната 

бъдеща кариера; 30 % отговорят по-скоро да, 4 % от анкетираните не считат, че това 

обучение би било фактор, а 6 % са по-скоро колебливи в своя отрицателен отговор. 

Процентът на отрицателните отговори не е определящ, той е твърде нисък, което ни дава 

възможност да заключим, че МВБУ успява да наложи имидж на училище, което „работи” за 

кариерата и развитието на своите студенти.  

Следващият въпрос цели да установи каква е репутацията, която студентите са си изградили 

за МВБУ. Отговорите са различни, онагледени на следващата фигура: 

 

Фигура 9. Репутация на МВБУ сред студентите 
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Тук резултатите са следните: най-много студенти (52 %) определят Училището като 

„иновативно”, което напълно отразява концепцията на ръководството за неговото бъдещо 

развитие и визията му; 24 % от анкетираните го виждат като „бизнес ориентирано”, което е 

свързано най-вероятно с факта, че студентите се обучават по програми, разработени 

съвместно с бизнес партньори, срещата се с представители на бизнеса и стремеж за развитие 

на предприемаческия дух и компетенции. Нито един от анкетираните не вижда МВБУ като 

място, където е наложено консервативно обучение и комуникации. 

Висшето училище работи в условията на висока конкуренция. Това означава само едно: 

непрекъснат акцент към подобряване на качеството на обучение като фактор за 

преодоляване на конкуренцията. Повишаване на комуникационните активности с всички 

заинтересувани групи от лица. Изработване на активни програми за комуникация към всяка 

група. От съществено значение е акцентът към работодателите, като за тях е необходима не 

просто комуникационна програма, но и дейности, свързани с техния интерес към студентите 

от МВБУ. 

Следващото, което поискахме от респондентите, е да подредят по важност фактори, които 

са важни за формиране на имидж и репутация. За формиране на имидж респондентите са 

поставили на първо място медийното представяне, а за репутация – действията на 

ръководителите, тяхната харизматичност и управленски умения. Рекламата, като фактор за 

формиране на имидж, е поставена на последно място, като твърде неустойчив фактор. 

Резултатите са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 5. Фактори за формиране на имидж и репутация 

Фактори, формиращи имидж на 

образователната институция 

Фактори, формиращи репутация на 

образователната институция 

1. Медийно представяне 1. Действия на ръководителите на 

Университета (харизматичност, 

управленски умения) 

2. Компетентност на преподавателите 2. Мнение на студентите 

3. Програми за обучение с оглед 

изискванията за пазара 

3. Мнение на кандидат-студенти 

4. Престиж (Индивидуалност) 4. Мнение на бивши студенти 

5. Инфраструктура 5. Духовност, съзнание, изразяване 

6. Фирмена култура 6. Надеждност, доверие, качество 

7. Етична работна атмосфера 7. Родителите 

8. Услуги за бизнеса 8. Имидж  

9. Изграждане на съюзи 9. Отворен модел на образование 

10 Реклама 10. Ясно дефинирана визия на пазарно 

поведение 
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Стратегии за подобряване на имиджа и репутацията 

Моделът за изграждане на стратегия за подобряване на имиджа и репутацията може да се 

представи по следния начин: 

Фигура 10. Модел на стратегия за изграждане на имидж и репутация 

 

Стратегиите за подобряване на имиджа и репутацията на висшето училище следва да се 

базират първо на уточняване на целевите групи, които далеч не са само настоящите или 

кандидат-студентите в училището. Според В. Георгиева (1) „от гледна точка на 

образователния маркетинг образователните услуги имат три вида потребители: 

o Потребители - физически лица; 

o Потребители - предприятия и организации с производствени, социално подпомагащи 

или управленски функции; 

o Потребители - други училища и квалификационни центрове (надграждащи в някаква 

степен придобито вече на определено ниво образование)”. 

По наше мнение обаче, тези целеви групи са значително повече, както това е показано на 

фигурата:  

Фиг. 11. Целеви групи на стратегията 
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Според нас, това са значителен брой стейкхолдъри, които са заинтересувани от имиджа и 

репутацията на висшето училище. Към всяка една от тези групи, МВБУ трябва да изпрати 

съответното послание, което е задължително да бъде открито и честно. Те от своя страна 

трябва да работят за формиране на висока репутация, за да се реализира стратегията. 

По отношение на кандидат студентите, стратегиите следва да бъдат насочени към виртуални 

и към реални взаимодействия, например:  

o Ден на отворените врати в реално учебно време, през които кандидат-студентите да 

се запознаят с учебния процес; 

o Предоставяне на демо версии на учебната платформа на университета; 

o Предоставяне на данни по отношение на броя завършили и реализирали се студенти 

на пазара на труда; 

o Клуб на бизнес-партньорите, където да се дискутират въпроси от взаимен интерес; 

o Предоставяне на възможности за обратна връзка с преподаватели в определено 

време, при която комуникация да се уточняват важни за кандидат-студентите или 

техните родители въпроси, като например същността на даден предмет, неговото 

значение за бъдещия специалист, възможности за мобилност и реализация и т.н. 

 

Заключение 

Потребността от образование (определено негово качество) приема специфична насоченост 

в зависимост от културното ниво на дадено общество и отделните индивиди в частност. 

Информация за предлаганите образователни услуги за МВБУ може да се намери в Интернет 

пространството, като уеб-сайтът на училището и социалните мрежи, както и от настоящи и 

бивши потребители на тези продукти. Социалните мрежи се използват: 

За комуникиране с публиката - събития като научни конференции или други се оповестяват 

в уеб-страницата и в социалния профил на висшето училище; 

Във Facebook се публикуват снимки от академичния живот в МВБУ, както и програми за 

бъдещи събития; 

В същите мрежи е необходимо да се осъществи и контакт с медиите, които да популяризират 

добрите практики на училището и неговите възможности да предлага качествен 

образователен продукт. 

В заключение, могат да се направят следните основни изводи за дейността на МВБУ в 

усилията му за формиране на имидж и репутация: 

То е висше училище, което вече 28 години присъства на пазара на образователни услуги у 

нас; 

Международно висше бизнес училище е акредитирано, съобразно националното 

законодателство, а системата за рейтинг показва, че то се намира около и над средното ниво, 

в сравнение с други училища; 

Положителното е, че рейтинга на МВБУ се повишава, което се дължи на усилията на 

неговото ръководство по отношение на управление на качеството, иновациите и обучение в 

предприемачески дух; 
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Съобразно направената анкета, става ясно, че основните мотиви на студентите за използване 

на образователните услуги на МВБУ са свързани с предлаганите програми и професионални 

направления, с високо квалифицирания преподавателски състав, отличната материална база 

и възможности за мобилност; 

Направеното медийно проучване показва, че липсват материали, свързани със скандални, 

порочни  или корупционни практики в МВБУ, но в известна степен Училището се нуждае 

от подобряване на общата маркетингова и комуникационна дейност, насочена към 

популяризиране на качеството и иновативността, стоящи в основата на неговия имидж и 

репутация.  
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ВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ ВЪРХУ 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Гл. ас. д-р Зорница Йорданова, Университет за национално и световно стопанство 

Петя Биолчева, Университет за национално и световно стопанство 

Борислава Стоименова, Университет за национално и световно стопанство 

Резюме: Целта на статията е да представи крайните резултати от изследване, фокусирано 

върху влиянието на иновативните методи на обучение върху удовлетвореността на 

учениците. Документът очертава някои общи иновативни методи на преподаване чрез 

литературен преглед и анализ. Той също така обсъжда значението и различните начини за 

измерване на удовлетвореността на студентите. Емпирично изследване, част от 

проучването, има за цел да измери първо значението на иновативните методи на 

преподаване за респондентите и след това да измери представянето на преподавателите по 

отношение на използване на иновативни преподавателски техники въз основа на мнението 

на студентите. Изследването обсъжда някои основни елементи на удовлетвореността на 

студентите и дава препоръки към университетите как могат да стимулират използването на 

иновативни методи на преподаване, за да се повиши удовлетвореността на студентите. 

 

INFLUENCE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS ON STUDENTS 

SATISFECTION 

Chief Assistant Dr. Zornitsa Yordanova, University of National and World Economy 

Petya Biolcheva, University of National and World Economy 

Borislava Stoimenova, University of National and World Economy 

Abstract: The paper aims at presenting the final results from a research focused on the influence 

of innovative teaching methods on students' satisfaction. The paper outlines some common 

innovative teaching methods via literature review and analysis. It also discusses the importance 

and different ways for measuring students' satisfaction. An empirical research, part of the study, 

aims at measuring first the importance of innovative teaching methods for the respondents and then 

measuring the performance based on students’ opinion. The survey involved 317 respondents. The 

research discusses some basic elements of students’ satisfaction and gives recommendations how 

universities may boost using innovative teaching methods in order to increase student's satisfaction. 

Keywords: educational innovation; teaching innovative methods; student satisfaction; 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Образованието като социален феномен е основен фактор за съществуването и прогреса на 

цивилизацията и обществото. Изискванията към него са не само да бъде всеобхватно и 

устойчиво, но също и да задоволява нуждите на цивилизацията и обществения строй в 

неговия съществуващ вид, да се развива непрекъснато, за да отговаря на 

предизвикателствата на бързо променящата се и трудно предсказуема среда. Образованието, 

повече от всеки друг елемент на обществото следва да еволюира системно, последователно 
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и с необходимия мащаб. За целите на този необходим непрекъснат процес на прогрес и 

развитие, адаптиране към промените и предизвикателствата и опит за предвиждане на 

нуждите утре, иновациите се явяват като един от най-силните инструменти в управлението 

на образованието (Serdyukov, 2017). Смята се, че социалното и икономическо благополучие 

на страните ще зависи все повече от качеството на образованието на техните граждани: 

появата на така нареченото „Общество на знанието“, трансформирането на информация и 

медиите и нарастващата специализация на организациите изискват високи умения и нива на 

знания. Днешните образователни системи трябва да бъдат ефективни и ефикасни, или с 

други думи, за постигане на поставените цели, следва да има оптимално използване на 

наличните ресурси и въвеждане на иновации (Cornali, 2012).  

От друга страна, все повече изследователи и образователни институции измерват 

удовлетвореността на студентите, за да оценят качеството на учебната среда и процеса на 

обучение, да идентифицират възможности за подобрение, да повишат успеваемостта по 

привличане и задържане на студентите и като цяло да подобрят своята 

конкурентоспособност в сферата на висшето образование.  

Използването и адаптирането на клиентско-центричния модел на управление в 

образованието е практика, която все повече се прилага от висшите учебни заведения. 

Основен фокус на организациите, упражняващи този тип на управление са нуждите, 

желанията, интересите и обратната връзка на клиентите, в случая студентите. Ето защо, 

удовлетвореността на студентите за много университети се превръща в основен измерител 

на успешно управление, в т.ч. управление на администрация, учебни програми и 

дисциплини, избор на преподавателски състав и използвани техники за преподаване. 

Преподаването е основна категория при изследване на студентската удовлетвореност в 

почти всички институционални, национални, включително и международни проучвания. 

Използването на иновативни методи на преподаване е тема с широк изследователски 

интерес в областта на образователните иновации. Въпреки това, иновативните методи на 

преподаване досега не са разглеждани детайлно като самостоен предмет при изследване на 

студентската удовлетвореност. Основната цел в настоящия доклад е да се изследва 

влиянието на иновативните методи на преподаване върху удовлетвореността на студентите. 

Това повдига няколко изследователски въпроса: 1) Кои методи на преподаване са 

иновативни? 2) Кои иновативни методи на преподаване са от значение за студентите; 3) Кои 

иновативни методи на преподаване се прилагат в университетите; 4) Доколко 

удовлетворени са студентите от използваните в университетите методи на преподаване?; 5) 

Влияят ли иновативните методи на преподаване върху удовлетвореността на студентите; 6) 

Как иновативните методи на преподаване влияят върху удовлетвореността на клиентите? 

В теоретичната си част, докладът представя литературен преглед на иновативните методи 

за преподаване, описани най-често в казуси от различни университети и преподавателски 

екипи и анализ на съществуващите методи за оценка на удовлетвореността на студентите. 

Вследствие на това е избрана методика за оценка на влиянието на иновативните методи за 

преподаване върху удовлетвореността на студентите и същата е тествана чрез емпирично 

апробиране сред студенти от УНСС и други университети.  
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2. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Иновациите в образованието са тема с широк обхват основно поради тяхното широко 

приложение в сложен обект като образователната система. Настоящия доклад се фокусира 

само върху иновативни методи за преподаване. Настоящите дебати в образователната 

политика, както на национално, така и на международно равнище, често търсят иновации, 

които могат да помогнат на образователните системи да се адаптират в променящия се свят, 

като отговарят на нарастващите изисквания на пазара на труда; на нови социални, 

екологични и икономически предизвикателства; и на развиващите се норми и практики в 

живота на децата и младежите. Това се отнася и за професионалните практики на учителите. 

Педагогическата практика винаги трябва да бъде иновативна. Приспособяването към 

характеристиките на учениците и реагирането на тяхното развитие е присъщ аспект на 

педагогиката (Vieluf et al., 2012) . Harvey и Green (1993)  казват, че образованието не е услуга 

за клиента, а е непрекъснат процес на трансформация на участника, студент или 

изследовател. На практика тези адаптации могат да се считат за иновации, ако се основават 

на нова идея и когато те имат потенциал да подобрят ученето на учениците, или когато са 

свързани с други резултати. 

В този тип образователни иновации влизат и под типове като: подобряване на образованието 

на учителите, професионално развитие и учене през целия живот, стил на преподаване, 

мотивация, умения, компетенции, самооценка, самоефективност, креативност, отговорност, 

автономност за преподаване, способност за иновации, свобода от административен натиск, 

най-добри условия за работа и публичност (Vieluf et al., 2012). Степента на въздействие 

може да се определят следните три нива на иновативност (Vieluf et al., 2012): 

o Приспособяване или модернизиране на процеса: иновациите могат да се появят 

ежедневно и ефективно и да се разглеждат като начин да направим работата по-лесна, 

по-ефективна, по-привлекателен или по-малко стресиращ. Този вид иновации обаче 

трябва да се разглеждат като подобрение, а не като иновация, защото те не 

произвеждат нов метод или инструмент. Разграничението между иновации и 

подобрение е в новост и оригиналност, както и в значимостта на въздействието и 

мащаб на промяната. 

o Модификация на процеса: иновация, която значително променя процеса, 

производителността или качество на съществуващ продукт (например ускорено 

обучение (AL), виртуално училище, домашно образование, смесено обучение). 

o Трансформация на системата: драматично преобразуване (напр. Болонски процес; 

Общо ядро; напълно автоматизирани образователни системи; автономни или 

самонасочени изучаване на; онлайн, мрежово и мобилно обучение). 

Висококачественото обучение често се дефинира като използване на различни практики за 

преподаване в класната стая, което позволява както насоченото към учителя, така и 

саморегулираното учене. За целите на образователната политика и образованието на 

учителите, резултатите подкрепят призива за добър баланс между трите измерения на 

преподавателската практика в класната стая: (a) засилени дейности, включително 

предизвикателни задачи и съдържание, (б) ориентация към учениците, подкрепящи 

практики и (в) практики, насочени към учителите, които осигуряват структура и яснота 

(Vieluf S., et al., 2012). 
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Липсва категоризация и пълносписъчен материал на иновативните методи на преподаване. 

Такива са описани в различни изследователаски и образователни документи. Например 

иновативната образователна платформа Room 241 (2017) обобщава три иновативни метода 

за преподаване във висшето образование. Това според тях са: визуализация, използване на 

технологии в класната стая и активно учене. Прилагането на визуализация предполага 

използването на инструменти за визуализиране на теориите, които са трудно достъпни, 

разбираеми и смилаеми за студентите. Използването на технологии се свежда до 

привеждането на учене чрез изпитване и приложение като някои теоретични материи се 

тестват и изпробват чрез различни технологични инструменти, в т.ч. компютри, таблети и 

дигитални камери и др. Концепцията за активно учене включва в състава си прилагане на 

менторство, учене в екип, дискусионни и фокус групи, колаборативно решаване на 

проблеми.  

Екипът на образователния стартъп Edsys (2018) обобщава 50 иновативни метода в 

преподаването, сред които: практическото обучение;  разказването и адаптирането на 

уроците чрез истории; ролевите игри; игровизацията; визуализация; менторстово; 

използване на социалните медии; учене чрез работа и учене на терен; мисловни карти; 

дискусии и дебатиране; учене чрез фокусиране върху съществуващи проблеми; използване 

на мултимедия; организиране на проекти; прилагане на информационни и комуникационни 

технологии; видео съдържание; организиране на състезания и др. 

Becker & Watts (2010) извършват мащабно изследване между 1995 и 2000 година, което 

констатира, че въпреки някои индикации за засилен акцент и интерес към преподаването и 

методите на преподаване, самото то се променило много малко през годините на 

изследването и все още доминираниращи са използването на конвенционални методи. 

García-Peñalvo и Colomo-Palacios (2015) изследват иновативните методи в преподаването 

конкретно в инженерните науки. Те фокусират своето изследване върху използването на 

мобилните технологии като способ да се създаде по-безопасна среда за студентите, да се 

повиши тяхната култура на безопасност и да се обучат специалисти, които да нямат усещане 

за опасност по време на учебния процес, което в крайна сметка ще им позволи да вземат 

отговорни решения в своята професионална практика. Втори фокус в изследването на 

учените е игровизацията. Игровизацията (гамификацията, дефинирана от Deterding et al. 

2011), е използването на елементите на игри в не-игрови контексти. В допълнение също е 

дефинирана като процес на използване на игрови механизми и игрово мислене за 

разрешаване на проблеми. Lee & Hammer (2011) считат, че игровизацията е използване на 

игрови механизми, динамика и рамки за насърчаване на желаното поведение. Kapp (2012) я 

дефинира като използване на геймърска механика, естетика и игрално мислене, за да 

ангажира хора, да мотивира действията, да насърчава обучението и да решава проблеми. 

Ключовият момент на гамификацията е включването на задачи с игрови характер, които 

играещите трябва да изпълняват (Kiryakova et al., 2014). García-Peñalvo и Colomo-Palacios 

(2015) изследват и роботите като иновативна техника за преподаване, като тя е с изразено 

технологични характеристики за целите на преподаване на инженерни науки. В аспектите 

на социалните и т.нар. тънки умения, учените очертават трансверсалните умения, оценка на 

компетентности, задачи пред работата в различни културни среди и неформалните методи 

на учене. Venera (2016) анализира поредица от фасилитатори, които определят 

креативността и иновациите в преподаването като подчертава ролята на оценката, 

организационната култура и информационните технологии като важни и съществени 

елементи на образователния процес. Авторът се фокусира върху новата парадигма на 
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социалното развитие, която изисква и генерира бързи промени. Това обикновено се дължи 

на развитието на информационните и комуникационните технологии в обществото на 

знанието. Всичко това изисква нов подход на образователните системи по отношение на 

иновациите и креативността, които допринасят за икономическия просперитет и за 

развитието на качеството на живот, индивидуалното и социалното благосъстояние. В този 

смисъл, авторът извежда творчеството като понятие, притежаващо два аспекта: 

креативност, когато става дума за студенти, и творчество в преподавателска перспектива. 

Творчеството в образованието се основава повече на процеса, отколкото на продукта и 

следователно изисква развитието на критично мислене и когнитивни умения. Акредитация 

от асоциация на напредналите университетски училища по бизнес (AACSB) изисква 

университетите да представят доказателства за непрекъснато подобрение в три 

жизненоважни области, от които първо са иновациите. Според Асоциацията, успешното 

бизнес образование трябва да намери творчески начини за създаване на стойност за 

студентите, работодателите и общността. Вместо да се разчита на традиционни 

педагогически подходи, се насърчават експериментиране с нови методи на преподаване 

(Argyris, 2002). Според Yildirim (2013) развитието на електронните инструменти, 

хардуерните и софтуерните технологии засяга образователните и образователните 

институции, както и въздействието му върху адаптацията на младото поколение. Това 

следва да бъде експлоатирано от преподавателите за целите на по-ефективно и качествено 

преподаване. Моделът "иновативно училище" (Korhonen et al., 2014),  набляга на развитието 

на учебните среди, професионализма на учителите, лидерството и партньорствата. Моделът 

ангажира учители, студенти, училищни директори, родители, и актьори на местната 

общност в проектирането и приемането на образователни иновации. В хартията се изследват 

1) операциите на училището и 2) изследователски проекти, основани на проекта, 

осъществявани от екипи от учители и изследователи. По време на проучването е определен 

акцент върху иновациите, които се съсредоточават върху използването на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в преподаването, ученето и 

сътрудничеството. В проучването на Martinez-Estrada, и Conaway (2012), електронни книги 

се разглеждат като следващата стъпка в образователните иновации.  Авторите докладват за 

това как електронната електронна книга е подкрепе в ученето на студенти като метод на 

преподаване и повишава резултатите от курсовете. 

 

3. ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Висшето образование днес в повечето страни по света е широкодостъпно и това води до 

увеличено търсене на информация за качеството на университетите и тяхната 

конкурентоспособност. Въпреки наличието на много на брой глобални и национални 

системи за класиране на университетите, все още липсва международен консенсус относно 

измерването на академичното качество (Dill and Soo 2005). Измерването на 

удовлетвореността на студентите от университета, в който те се обучават или са се 

обучавали, е полезно за отчитане на: 1) потребностите и очакванията на студентите за 

обучението и уменията, които могат да развиват, 2) състоянието на учебната среда, процеса 

на обучение и реалното получаване на различни компетенции в съответната сфера на 

развитие, 3) възможностите за подобряване на учебната среда и процеса на обучение и 4) 

погледа на завършилите студенти, от гледна точка на вече практикуващи съответната 
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професия, за това доколко е било полезно и градивно обучението им, до колко практически 

могат да го използват в  бизнес средата (Nair, et. al 2011, Иванов и кол., 2011).   

Още през 30-те години на миналия век, наред с входните резултати и бюджета за обучение, 

започват да се изследват и онези практики в учебния процес, които способстват за 

развитието на студентите. Такива практики са например работа в сътрудничество с колеги 

за решаване на проблеми, обучения в чужбина, обучения чрез доброволчество, участие в 

изследователски проекти съвместно с академични преподаватели, сформиране на учебни 

общности (Kuh, 2003; Pace, 1982). Първоначално акцентът е поставян върху времето, 

необходимо за изпълнение на дадена задача, и качеството на вложените усилия (Tyler, 1949). 

В последните години вниманието се насочва към въздействието на опита по време на 

обучение върху ангажираността на студентите (Kuh et al., 2006; Kuh, 2008) и общата им 

подготовка (Pascarella, 1985; Pascarella and Terenzini, 2005). Измерването на 

удовлетвореността на студентите има за цел да отчете тяхната оценка за качеството на 

университета като цяло, както и на отделни негови аспекти. Литературният преглед дава 

индикация за промяна в посоката от търсене на оценка за съдържанието и вида на учебните 

материали, както и начина на преподаване (дали преподавателят е подготвен за час, дали 

разяснява материала добре и т.н.) към оценяване на опита в процеса на обучение и 

ангажираността на студентите по време на обучението (Barrie et al., 2008; Ginns and Barrie, 

2009; Oliver et al., 2008; Scott, 2008; Talukdar et al., 2013). В таблица 1 са обобщени основни 

аспекти на удовлетвореността на студентите, които дават концептуална насока без да 

претендират за изчерпателност.  

 

Таблица 1. Основни аспекти на студентската удовлетвореност 

  

Интерес към 

конкретната 

дисциплина 

Интересът се формира преди всичко от мотивацията 

(вътрешна или външна) за постигане на определена цел и 

степента, в която дисциплината отговаря на вижданията и 

очакванията на студента. Той може да бъде като 

предварително формиран, така и породен и/или засилен в 

процеса на обучение. 

Очаквания към 

дисциплината 

Очакванията към дисциплината се определят от степента, в 

която придобитите знания и умения отговарят на 

очакванията на студентите и помагат за реализацията им на 

пазара на труда в желана от тях сфера или професия.  

Достъп до 

информация 

Достъпът до информация включва достъп до научна 

литература и специализирани бази данни (в т.ч. и до данни 

с „отворен достъп“), което влияе на мотивацията на 

студентите, повишава интереса им към процеса на обучение 

и съответно удовлетвореността от учебния процес. 

Компетентност на 

преподавателите 

Компетентността на преподавателите се определя от 

способността им да набавят, обработват, синтезират и 

представят възможно най-добрата и актуална информация 
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като използват съвременни методи и технологии за 

преподаване на учебния материал.  

Достъп до учебни 

стажове 

Учебните стажове с ясна практическа насоченост будят 

значителен интерес у студентите. По този начин, по време 

на процеса на обучение, те дооформят интересите си и се 

насочват към специализация в образованието. 

Участие в научни 

проекти 

Въвличането на студентите в различни научни и научно-

практически проекти повишава мотивацията им за учене, 

дава добри практически и приложни умения, развива 

изследователски умения и умения за работа в екип. В 

същото време ползата от участието на студентите в 

университетските проекти е двустранна, т.е. те могат да 

подпомогнат в добра степен  изпълнението на по-лесните и 

формални работни задачи. 

Методи и техники 

на преподаване 

От използваните методи и техники на преподаване зависи 

степента на усвояване на знанията и формиране на 

компетенциите, интересът на студентите към дадена 

дисциплина, възможността за прилагане на знанията. 

Иновативните методи и техники на преподаване създават 

конкурентни предимства, както по време на обучителният 

процес, така и в компетенциите на самите обучавани. 

Учебната 

инфраструктура 

Учебната инфраструктура включва лесен достъп до 

административните услуги, обслужващи учебния процес. 

Кариерна 

ориентация 

Студентите оценяват високо възможността да получат 

съдействие при избор и ориентация на кариерно развитие. 

Възможността за директна връзка между бизнес 

организации и университетите дава основа за развитие и 

специализация. 

Източник: NSS, CEQ 

 

Много образователни институции правят регулярни анкетни допитвания сред настоящи и 

завършилите студенти за нивото на тяхната удовлетвореност, но резултатите от подобни 

проучвания, като правило не се отразяват в глобалните класации на университетите (Graham 

and Thompson 1994). Причините затова са, че, наред с аргументите в полза на проучванията 

за удовлетвореността на студентите (относителната лекота при събиране на данни и 

интерпретиране на резултатите), подобни проучвания имат и съществени ограничения: 

субективен характер (основават на субективната оценка на студентите), податливи са на 

манипулации, трудно се използват за сравнения между университетите (Ehrenberg 2002).  

Така например студентите понякога съобщават, че са се почувствали принудени да оценят 

високо своя университет заради потенциалното влияние на репутацията на институцията 

върху техните възможности за кариера (Kenber and Taylor, 2010). Известен е публичният 

скандал от 2008 година, когато група преподаватели от катедрата по психология в 

университета Кингстън във Великобритания са хванати, инструктирайки студентите да 
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фалшифицират своите оценки за качеството на институцията (Coughlan, 2008b). Обективно 

представените резултати от проучване на студентската удовлетвореност могат да окажат и 

негативно влияние на репутацията на университета. Студентите на университета Нотингам 

например използват възможността в едно проучване да изразят своята неудовлетвореност 

от времето за контакт с преподавателите, липсата на обратна връзка и подкрепа от страна на 

преподавателите (Patel quoted in Gadher, 2010) и тези данни стават публично известни. 

Някои университетски класации, като например канадската класация Maclean’s и 

американската US News World Ranking (USNWR) използват показателя „принос на 

завършилите“ (alumni giving rate) за измерване на удовлетвореността на завършилите 

студенти. Този показател се използва като заместител на удовлетвореността на завършилите 

и отразява средния процент (за определен период от време) на живи възпитаници с 

бакалавърски степени, които са направили дарение за университета, в който са се обучавали. 

Измерването на приноса на завършилите обаче насърчава университетите да приемат 

агресивни тактики, за да получат малки вноски от повече възпитаници. Това означава, че 

данните, придобити по този начин, трудно биха отразили действителното равнище на 

студентска удовлетвореност от учебните програми и университета като цяло.  

Данните, необходими за изследване на удовлетвореността на студентите, обикновено се 

събират чрез регулярни национални или институционални допитвания до студентите. Тези 

проучвания имат за цел да измерят влиянието на различни образователни практики върху 

нивото на студентската удовлетвореност (HEA-UK, 2007; Terenzini, Ro and Yin, 2010). Сред 

най-популярните проучвания от този род са „Американското национално проучване на 

студентската ангажираност“ (The US National Survey of Student Engagement - NSSE), 

английското „Национално проучване на студентите“ (National Student Survey – NSS) и 

австралийските национално администрирани проучвания - „Въпросник за оценка на 

курсовете“ (Course Evaluation Questionnaire - CEQ) и „Австралийско проучване на 

ангажираността на студентите“ (Australian Survey of Student Engagement - AUSSE). Макар и 

в редки случаи, има международни класации, които проследяват нивото на удовлетвореност 

на студентите. Такава е класацията U-Multirank, финансирана от Европейската комисия, 

която сравнява университетите както на институционално ниво, така и на ниво отделни 

специалности. Проучването на удовлетвореността на студентите включва извадка от над 

100 000 студента и оценява различни аспекти на техните образователни програми и 

образователен опит. Където в възможно, U-Multirank използва данни от национални 

проучвания като например данни от немската класация на университетите CHE University 

Ranking, норвежката агенция за осигуряване на качество в образованието Norwegian Agency 

for Quality Assurance (NOKUT) study barometer, и холандското национално проучване на 

студентите Studiekeuze123.nl. Подобно на U-Multirang, университетската класация Good 

University Guide (GUG) използва резултатите от CEQ, които показват доколко ангажирани 

и удовлетворени са студентите от програмата, в която се обучават. 

В таблица 2 са обобщени основните индикатори за измерване на ангажираността и 

удовлетвореността на студентите, използвани в изброените по-горе проучвания. От нея е 

видно, че акцент се поставя върху практиките за преподаване и учение, организацията и 

управление на учебните програми и курсове, оценяването и обратната връзка, използваните 

учебни материали, условията на учебната среда, в т.ч. библиотеки, лаборатории, технически 

средства, взаимодействието с преподаватели, връстници (колеги) и други заинтересовани 

страни, възможностите за натрупване на практически опит и т.н.  
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Таблица 2. Индикатори за измерване на удовлетвореността на студентите 

NSSE NSS 

Академично предизвикателство 

 Комплексно учене  

 Рефлективно и 

интегративно учене 

 Стратегии за обучение 

 Количествено разсъждение 

Учене с връстници (колеги) 

 Ниво на сътрудничество 

между студентите 

 Дискусии с разнообразни 

събеседници 

Опит с преподавателите 

 Взаимодействие „студент - 

преподавател“ 

 Ефективни методи на 

преподаване 

Университетска среда 

 Качество на 

взаимодействието със средата 

 Подкрепящи условия на 

средата 

Скали за измерване на 

удовлетвореността 

 Преподаване 

 Учене 

 Оценяване и обратна 

връзка 

 Академична подкрепа 

 Организация и 

управление 

 Учебни материали 

 Научна общност 

 Обратна връзка от 

студентите 

 Обща удовлетвореност 

CEQ AUSSE 

Основни скали 

 Качество на преподаване 

 Основни умения на 

завършилите 

 Обща удовлетвореност 

Допълнителни скали 

 Ясни цели и стандарти 

 Оценяване 

 Интелектуална мотивация 

 Натовареност на учебния 

процес 

 Подкрепа от студентите 

 Учебни материали 

 Научна общност 

 Качества на завършилите 

студенти 

Скали за ангажираност 

 Академично 

предизвикателство 

 Активно учене 

 Взаимодействие 

„студент – преподавател“ 

 Обогатяващ 

образователен опит 

 Подкрепящи условия на 

средата 

 Обучение, интегрирано с 

практика 

Скали за отчитане на резултатите 

 Комплексно мислене 

 Основни познания 

 Общо резултати от 

развитието на студента 

 Готовност за 

професионална кариера 
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 Средна обща оценка 

 Намерение за напускане 

U-Multirank student survey U-Multirank student survey 

Преподаване и учене 

 Цялостен опит в 

обучението 

 Качество на курсовете и 

преподаването 

 Организация на програмата 

 Контакт с преподавателите 

 Практически задачи 

 Библиотечни условия 

 Лабораторни условия 

 Осигуреност на технически 

средства 

 Квартирни условия 

 Клинично/предклинично 

обучение 

 Лабораторни умения 

 Педагогическо обучение 

 Практически опит чрез 

учебни стажове и работни 

практики 

Изследвания 

 Преподаване, базирано 

на изследователски опит 

 

Интернационализация 

 Възможности за 

обучение в чужбина 

Източник: NSSE, NSS, CEQ, AUSSE, U-Multirank Student Survey 

 

Друг тип проучвания на удовлетвореността се провеждат в самите университети и целят да 

установят удовлетвореността на студентите на ниво учебна дисциплина и/или специфични 

аспекти от опита на студентите с учебното заведение (James et al. 2010). Изключение от 

традиционните проучвания на студентската удовлетвореност е един проект на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (The Organisation for Economic 

Co-operation and Development – OECD), известен като „Оценка на резултатите от обучението 

във висшето образование“ (Assessment of Higher Education Learning Outcomes – AHELO), 

който има за цел да идентифицира и измери ключовите фактори, влияещи върху качеството 

на преподаване (OECD, 2010).  

В множество научни изследвания за удовлетвореността на студентите е разискван въпросът 

за съвременните методи на преподаване и в рамките на България. Анна Оценова (Оценова, 

А., 2010) изследва удовлетвореността на студентите от преподаването в ВУ „Колеж по 

телекомуникации и технологии“. Въпросът с методите на преподаване и отражението им 

върху общата студентска удовлетвореност е засегнат и от Стоенчава (Стоенчева, Я., 2017), 

според която ясното разбиране на учебния материал е пряко зависимо от начина на 

преподаване. В посоченото изследване 50% от изследваните студенти разбират учебният 

материал „понякога“. Това повдига въпроса за необходимостта от използването на 

иновативни методи, които да провокират интереса на студентите. През 2018г., е проследена 

и удовлетвореността на студентите в Медицински университет – Пловдив. Средната оценка 
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за удовлетвореност по скала от 1 до 5 е около 4 пункта (МУ Пловдив, 2018). В Софийския 

университет (Лаборатория за анализи и проучвания, 2015) 74% от студентите показват общо 

удовлетворение от обучението си. Следващо висше заведение попадащо в обхвата на 

студентската удовлетвореност е ВУЗФ. По техен доклад 88,1% от студентите са оценили 

като отлично и много добро преподаването на знания от отделните преподаватели (ВУЗФ, 

2014). От всички разгледани изследвания си личи важността на методите и техниките за 

преподаване и отражението им върху получаването на обща удовлетвореност на студентите. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Методологията на изследването стъпва върху проведения литературен анализ и е 

организирана под формата на анкетно проучване сред студенти от УНСС и други 

университети в България. Анкетното проучване е организирано чрез структуриран онлайн 

въпросник, който осигурява анонимност на отговорите,  , неприкосновеност на личното 

мнение и етиката и относително висока сигурност в получените резултати. (Jamsen, 2007). 

Онлайн (уеб-базиран) въпросници предоставят няколко предимства пред традиционните 

методи на изследване по отношение на разходите, скоростта, външния вид, гъвкавостта и 

функционалността (Lumsden, 2007). 

Идентифицираните в литературния преглед преподавателски иновации, върху които стъпва 

изследването са: използване на визуални методи при преподаване на учебния материал; 

използване на технологии в класната стая; използване на методи за активно учене 

(менторство, учене в екип, дискусионни и фокус групи, колаборативно решаване на 

проблеми); практическо обучение; разказване и адаптирането на уроците чрез истории; 

ролеви игри; игровизация (игри в неигрови контекст); менторстово; използване на 

социалните медии; учене чрез работа и учене на терен; мисловни атаки и карти; дискусии и 

дебатиране; учене чрез фокусиране върху съществуващи проблеми; използване на 

мултимедия; работа по проекти; използване видео съдържание; организиране на състезания; 

неформални методи на учене; развитие на творчеството като част от обучението; 

провеждане на експерименти; използването на електронни книги и използването на 

информационно-комуникационни инструменти и апликации.  

За измерването на удовлетвореността на студентите от преподаването е използвана скалата 

на националното проучване на студентите във Великобритания (NSS). Традиционно 

използван тип въпроси за измерване на удовлетвореността на студентите е петстепенната 

ликертова скала, по която респондентите следва да изразят степен на съгласи с определено 

твърдение, както следва: (1) „напълно несъгласен“; (2) „съгласен“; (3) „нито съгласен, нито 

несъгласен“; (4) „съгласен“; (5) напълно съгласен, като е възможен и отговор „не се отнася 

до мен“ (Smithson et al. 2015; Wächter et al. 2015).  

За анализа на данните са използвани методите на дескриптивната статистика.  

 

5. РЕЗУЛТАТИ 

Настоящият анализ се основава на данни от допитване до 317 настоящи и бивши студенти, 

проведено през месец февруари 2019 година. Изследваните лица са предимно студенти, 

които се обучават: 
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o в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ (73%) и образователно-

квалификационна степен „Магистър“ (16%); 

o по 71 различни специалности и направения, от които най-силно представени за 

всички образователни степени са „Маркетинг“ (19,2%), „Финанси, счетоводство и 

контрол“ (10,0%), „Бизнес икономика“ (8,3%), „Индустриален бизнес“ (8,1%), 

„Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ (6,4%); 

o в 24 университета като най-голям е делът на студентите от УНСС (90,2%), следван 

от дела на студентите в чуждестранни университети (2,8% - магистърски програми), 

ТУ – София (1,4%) и СУ „Св. Климент Охридски“ (1,1%). 

 

Фигура 1. Характеристики на изследваните лица по специалност 

ОКС „Бакалавър“ ОКС „Магистър“ 

43 специалности 34 специалности 

  

 

За отчитане на резултатите от проучването, е използван методът на „първите две кутии“ - 

отговорите „напълно съгласен“ и „съгласен“ са комбинирани като мярка за 

удовлетвореност, а отговорите „напълно несъгласен“ и „несъгласен“ – съответно за 

неудовлетвореност. По същия начин са отчетени отговорите за значението и приложението 

на иновативните методи на преподаване в университетите.  

Резултатите от националното проучване на студентите във Великобритания (National 

Student Survey,2018) за 2018г., показват, че общата удовлетвореност на студентите е над 

80%, удовлетвореността от преподаването е 83%, а удовлетвореността от организацията и 

управлението на научните курсове 75%.  

Резултатите от настоящото изследване показват, че над 70% от изследваните студенти 

намират преподавателите за добри в обясняването на материала и правят предметите 

интересни, но тези качества се приписват по скоро само на някои от преподавателите, а не 

на всички. По-малък е делът на студентите, които възприемат предметите като стимулиращи 

интелекта (61%) и смятат, че преподавателите успяват да ги мотивират достатъчно (57%). 

Отново тези качества се асоциират в по-висока степен само с част от преподавателите (44%). 

21%

13%

10%

10%
8%

7%

6%

5%

21%

Маркетинг

Финанси, счетоводство и 
контрол

Индустриален бизнес

Бизнес икономика

Маркетинг и стратегическо 
планиране с препод. на АЕ

Икономика, общество и 
човешки ресурси

Икономика и бизнес

Прогнозиране и планиране

Други (под 5%)

19%

14%

10%

8%

3%3%3%

3%

3%

34%

Маркетинг със спец. 
„Рекламен мениджмънт“
Маркетинг

Маркетинг със спец. 
„Бранд мениджмънт“
Бизнес анализи и проекти

Бизнес информатика

Финанси

Управление на човешките 
ресурси
Архитектура

Бизнес лидерство

Други (под 3%)



475 

Равнището на удовлетвореността на студентите от преподаването в университетите е ниска 

(36%) повече от два пъти по-ниска от удовлетвореността на студентите във Великобритания. 

Над половината от респондентите (64%) изразяват неудовлетвореност от всички методи на 

преподаване, удовлетворените като цяло са малцинство (12%) и около една четвърт от 

студентите са удовлетворени само от някои преподаватели. От данните в таблица 1 е видно, 

че студентите са по-удовлетворени от иновативните методи на преподаване в сравнение с 

общата им удовлетвореност от преподаването, но въпреки това нивото на 

удовлетвореността и от прилагането на тези методи е ниска. Това означава, че иновативните 

методи на преподаване оказват влияние върху удовлетвореността на студентите, но е 

необходимо тепърва да бъдат развивани.  

 

Таблица 3. Удовлетвореност на студентите от преподаването в университетите 

  

Неудовлетворен Удовлетворен 

Удовлетворен 

само от някои 

преподаватели 

Преподавателите са добри в 

обясняването на материала 
21% 22% 56% 

Преподавателите правят предмета 

интересен за студентите 
26% 18% 56% 

Предметите са стимулиращи интелекта 38% 27% 34% 

Преподавателите ме стимулират да 

направя най-доброто, на което съм 

способен 

42% 13% 44% 

Като цяло съм удовлетворен от 

иновативните методи на преподаване в 

университета 

55% 16% 29% 

Като цяло съм удовлетворен от всички 

методи на преподаване в университета 
64% 12% 23% 

 

Преобладаващата част от респондентите в настоящото изследване оценяват всички 

разгледани иновативни методи на преподаване като важни за тях. Най-голям е делът на 

студентите, за които практическото обучение е важно (97%), а едва 12% от тях го получават 

от университетите. Най-предпочитаните от студентите методи на преподаване изискват 

активна колаборация и ангажираност от тяхна страна по съществуващи проблеми, вероятно 

защото това развива способностите им да се справят сами с предизвикателствата на средата, 

дава им увереност и усещане за смисъл от това, което правят. Фигура 2 илюстрира класация 

на иновативните методи на преподаване, разглеждани в настоящето изследване, според 

значението за студентите и според тяхната оценка доколко университетите прилагат тези 

методи.  
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Фигура 2. Значение и приложение на иновативните методи на преподаване в 

университетите 

 

 

Несъответствието между значението и приложението на иновативните методи на 

преподаване задава приоритетите в необходимостта от подобрения на качеството на 

преподаване в университетите. Резултатите категорично показват, че в университетите 

следва да се обърне сериозно внимание върху практическото обучение на студентите и 

работата на терен, провеждането на експерименти и използване на методи за активно учене 

(менторство, учене в екип, дискусионни и фокус групи, колаборативно решаване на 

проблеми), менторство и фокусиране върху съществуващи проблеми. С това се очаква да се 

подобри приложният характер на обучението, студентите да са по по-добре подготвени за 

пазара на труда, по-независими и уверени в собствените си знания и способности.  

Резултатите от изследването дават категоричен отговор на някои от изследваните хипотези. 

Така например от резултатите става ясно, че иновативни преподавателски техники на 

задоволително ниво за студентите се прилагат само от някои преподаватели (56% от 

респондентите са дали този отговор), доколкото 21% са неудовлетворени, а 22% са 

удовлетворени от този показател. Отново 56% са студентите, които смятат, че 

преподавателите правят предмета интересен за студентите.  
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Фигура 3. Необходимост от подобрения в иновативните методи на преподаване 

 

 

По отношение на значение и приложение на иновативните методи на преподаване в 

университетите, най-висок дял от респондентите ценяват с най-възможна оценка 

практическото обучение, използването на визуални методи за преподаване, използване на 

активни методи за учене. 

Подобрение е необходимо в повишаване на практичността в обучението, вкл. чрез повече 

практики, работа по реални проекти като част от учебния процес, менторство, използване 

на методи за активно учене и провеждане на експерименти. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение на доклада и представяне на резултатите от изследването, може да бъде 

направено заключението, че има конкретни насоки за подобряване на прилаганите 

иновативни преподавателски техники. Те се оценяват високо от студентите и имат високо 

влияние за тяхната удовлетвореност. Като цяло, по-голямата част от студентите са доволни 

от цялостното прилагане на иновативни преподавателски подходи в университета им (64% 

от респондентите), но при анализа на отделните резултати от изследването, които оценяват 

отделните преподавателски техники, тяхната значимост и изпълнение, има ясно насоки за 
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подобрение. Така например, резултатите от изследването еднозначно посочват желанието и 

оценката като високо значимо и същевременно слабо представено практическото обучение, 

вкл. чрез повече практики, работа по реални проекти като част от учебния процес, 

менторство, използване на методи за активно учене и провеждане на експерименти. 
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PEER STUDENT ASSISTANTS AS PARTNERS IN THE CLASSROOM: A CASE STUDY 

FROM PUBLIC ADMINISTRATION COURSE IN SLOVENIA 

Žiga Kotnik, Ph. D., University of Ljubljana, Slovenia 

Abstract: In recent years, more teachers have moved from traditional teacher centered approach 

(TCA) toward a student-centered approach (SCA). The latter approach offers students to actively 

participate in the classroom and incorporate their talents into the learning process. Literature offers 

various methods that may help the teacher to implement SCA. In this paper, we present how the 

teacher may use peer student assistants (PSA) as partners in the pedagogical process. PSA are 

undergraduate students that act as teaching assistants and team leaders during lecture, and come 

from the same course as other students. The PSA method was included in the public administration 

course Project Management within the Higher Education Professional Study Program in 

Administration (1st Cycle, 2nd year) in 2016/17 academic year. Comparing two groups for 

statistical differences revealed that groups where teacher used the PSA method were more 

successful in the pedagogical process, in terms of motivation, grades, and overall satisfaction with 

the course. Empirical results revealed PSA increased students’ interest and accelerated their active 

participation within the class. 

Keywords: Student centered approach, peer students, teaching innovations 

 

Introduction 

Higher education pedagogical work can be very challenging and demanding, especially when 

comes to large groups of students. Nowadays, international trends in higher education indicate a 

transition from traditional teacher centered approach towards more student centered approach 

(SCA) (Schreurs and Dumbraveanu 2014). 

Literature demonstrates several ways in order to boost the quality and effectiveness of the 

pedagogical process. Peer learning and peer teaching has been found to stimulate social, economic, 

pedagogical and other aspects of teaching (Goldschmid and Goldschmid 1976; Ross and Cameron 

2007). Topping (Topping 1996) offers a general accepted definition of peer learning, namely: 

“Peer learning means that people from similar social groupings who are not professional teachers 

helping each other to learn and learning themselves by teaching.” 

Literature offers various definitions of peer learning. Peer learning is defined as peer leaders 

(Skipper and Keup 2017), neer-peer facilitators (Anstey et al. 2014), utilization of peer teaching 

assistants (Rodriguez-Sabater 2005), peer educators (Owen 2011), (near) peer teaching (Andrew 

Jay et al. 2013; Galal et al. 2017; Qureshi et al. 2013; Tran, Tran, and Fuller 2014), peer teaching 

assistants (Rodriguez-Sabater 2005), peer assisted learning (SRIVASTAVA et al. 2015), near-peer 

teaching (Durán et al. 2012), peer assisted learning and collaborative learning (Ross and Cameron 

2007), self directed learning (Findlater et al. 2012), structured teaching assistants (Erie et al. 2012), 

and peer mentors (Metcalf et al. 2016; Pinder-Grover, Green, and Millunchick 2011), to name a 

few. For more general overview of peer learning see Ross (Ross and Cameron 2007). 

Peer learning is a way of “helping each other to learn”. It can be understand as an effective and 

efficient tool in order to increase learning and retention of knowledge. In this way, participating 

students are encouraged to build their own learning program, and are able to explain the course 
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material to their colleagues (SRIVASTAVA et al. 2015). Peer assisted learning is a method where 

peer students becomes so called “tutors” for their colleagues, and help them to learn. Peer students 

are not themselves professional teachers or ‘experts’ in the subject. Peer students come from similar 

social groupings to the learners, although, they can be of different year of study or course (Ross 

and Cameron 2007).  

Literature offers several ways, how peer students can participate in the class, namely: 

o undergraduate student teaching assistant (UTA) from higher class (Chapin, Wiggins, and 

Martin-Morris 2014; Goldschmid and Goldschmid 1976; Owen 2011; Roderick 2009; 

Weidert et al. 2012); 

o graduate student teaching assistant (GTA) and junior doctors assistant (Andrew Jay et al. 

2013; Chapin, Wiggins, and Martin-Morris 2014; Gill and Qing Hu 2006; Goldschmid and 

Goldschmid 1976; Metcalf et al. 2016) (Findlater et al. 2012; Qureshi et al. 2013), and; 

o peer student assistant (PSA) from the same class or course (M’mworia 2009; Ross and 

Cameron 2007). 

In this article we are particularly interested in how peer students can act as peer student assistants 

(PSA) from the same class or course. Galal et al. (Galal et al. 2017) evaluate variances between the 

use of first-year (P1; “peer”) versus second-year (P2; “near-peer”) students as teaching assistants 

(TA) in a first-year, skills-based course.  Their results demonstrated that no real difference in the 

use of peer versus near-peer TAs in evaluating first-year pharmacy students in the skills-based 

course is found. Further, Galal et al. (Galal et al. 2017) also show that both near-peer TAs and peer 

TAs can have positive effect in order to create adequate schedules and when organization needs to 

cut expenses. 

TAs from the same class can be very helpful for the teacher. Researcher (Rodriguez-Sabater 2005) 

demonstrate that the use of students as TAs who have not yet finished their studies (undergraduate 

students) is becoming more and more popular in higher education. The main reason to include 

undergraduate students to act as TAs is because their have recently finished the particular subject, 

and are now have a “good command” of knowledge of the course. They are also not very far from 

the novice students in terms of status, age and knowledge. For this reasons undergraduate students 

are a good choice to act as TAs in class or course during a tutorial or a lecture. 

Further, M'Mworia (M’mworia 2009) offers an example of engaging undergraduate students from 

the same course during course "Introduction to Biblical Studies," at the Edward Waters College. 

In their pilot project selected students acted as TAs. Results demonstrate that using TAs from the 

same course has tremendous benefits in terms of students’ engagement and motivation for work 

within the class, and beyond. Literature (Chapin, Wiggins, and Martin-Morris 2014) offers similar 

evidence that show peer students assistant from the same course of class can be equally qualified 

“instructors” as their senior graduate or undergraduate student from higher classes. Researchers 

(Ross and Cameron 2007) present a study, where they engage students to act as peer students from 

the same years or class of study. They (Ross and Cameron 2007) find evidence that students from 

the same class can do the work of TAs equally good to their senior graduate or undergraduate 

students, although students from the same class are less experienced, and have less skills or 

authority.  

The rest of the paper will present a pilot study from the Faculty of Public Administration, 

University of Ljubljana, where students from the same class have taken the role of peer students 

and acted as TAs . We will evaluate their role and contribution to the quality of the pedagogical 
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process. The use of peer students from the same class can present an interesting tool in order to 

increase the quality and effectiveness of the pedagogical process. This approach has not been 

adequately and systematically addresses in the literature and our article tries to will contribute to 

the knowledge in this area. 

 

Methodology 

In 2016/2017 academic year a pilot project that introduced peer student assistants (PSA) from the 

same class was carried out at the Faculty of Public Administration (FPA), University of Ljubljana. 

The pilot project was carried out within the course Project Management (University undergraduate 

Study Programme in Public Administration - 1st Cycle, 2rd year). The main aim of the project was 

to analyze how students experiences and evaluate pedagogical process in terms of motivation, 

effectiveness and overall quality. The project evaluated students’ perception of pedagogical 

activities within the course, where the PSAs performed the duties of the TAs and acted as team 

leaders. Within the project peer student assistants were leading groups of 4–7 students who were 

from the same year as their PSAs. 

11 students as peer students acted as TAs within the course Project Management. TAs took an 

active role in the class where the acted as leader of a group of 4-7 students, participate within 

weekly meetings where the teachers and the TAs discussed weekly progress, and take care of the 

administration work. First two classes were performed as typical ex cathedra lectures, other 10 

classes were combined with the activities of peer student assistants to facilitate a collaborative, 

hands-on learning experience.  

Basically, the PSA model is defined in five steps (Kotnik 2017), namely: 

Students are divided into groups. Each group has a group leader who has already mastered 

the study material. 

Materials with guiding questions. The teacher sends PSAs the learning material and guiding 

questions in advance for each subsequent lecture. PSAs prepare prior to class. 

Regular weekly meetings before lectures. Meeting starts with a reflexion of the past lecture. 

The teacher and PSAs discuss the material for the next lecture. Within regular meetings, a 

group interview or a short group work evaluation are conducted. 

Lecture. Every lecture is structured in four parts, namely: i) 45 min teacher’s lecture; ii) 25 

min PSA’ activities. PSAs present, discuss and answer questions about the study material 

in their groups. Groups report about the findings (when applicable) to the other groups. 

Students practice team building and play different roles according to PSAs instructions; iii) 

15 min group reports; and iv) 5 min teacher’s summary of the lecture. 

Teacher’s self-reflection about the pros and cons of the past lecture and ways to improve it. 

Moreover, at the end of the course 11 TAs were given self-reported questionnaires. The teacher 

performed short group evaluation assessments at every meeting between the teacher and the PSAs. 

These short briefings were conducted in order to identify and solve potential problems that emerged 

during the lecture. Further, we present empirical results from the qualitative analysis based on the 

findings from PSA self-survey questionnaires. PSA answered questions about their overall 

impression, their role, and effectiveness of learning and the quality of the pedagogical process. 
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Furthermore, five times per semester, the half of the class (cca 80 students in total) performed their 

tasks with the PSAs and the other half without the PSAs. Both groups’ of students were tested for 

statistical differences in terms of motivation, grades, and overall satisfaction with the course. 

 

Results 

Research results revealed many interesting points for discussion. Analysing PSAs self-surveys 

demonstrate that students who acted as peer teaching assistants within the Project Management 

course reported tremendous value of the direct real-time feedback on their work as the PSAs. All 

11 PSAs agree that their inclusion within the pedagogical process had positive effects on group 

dynamic, motivation of team members for study process and motivation in the course in general. 

Results demonstrate that the inclusion of PSAs enables more intense and interactive work in the 

class. Further the inclusion of PSAs also has increasing effects on work tempo in several student 

groups, it increases student’s participation, and improves the overall quality of pedagogical 

process. In their self-reports, the PSAs also reported their extra engagement as TAs helps them 

increase their leadership competences, and other competences, knowledge and experiences. The 

latter they would be unable to obtain if they had not taken the role of the PSAs.  

Analysing questionnaires (PSAs self-reports) revealed the several interesting points. The PSAs 

reported that being a leader has helped them to obtain some specific, subject related competences, 

namely:  

o I am able to manage the basic parameters of project management and I am able to achieve 

project goals using information and communication technology; 

o I am able to independently plan and implement different project solutions using the case 

study approach; 

o coherent mastering of basic knowledge, networking and application of knowledge in other 

fields and applications - public sector economics, quality assurance in the public sector, 

development planning in various areas of the public sector, preparation and management of 

investment projects 

o evaluation of project and project results; 

o using elements of PRINCE methodology in the public sector. 

Further, PSAs reported that being a leader has help them improve their general competences, 

namely: 

o I am able to establish a simple project organization and distribute tasks to team members 

so that the project is implemented as soon as possible; 

o I am able to prepare a project plan and report on its progress; 

o I am able to analyse the course of the project with an emphasis on quality control; 

o I know the importance of economic evaluation of projects and I am able to select and use 

an appropriate method for evaluating investment projects; 

o I can analyse the project and I am able to properly use different project network planning 

methods; 

o I am able to report on the results of the project and on the contribution of the team members; 

PSAs also reported that being a leader has helped them to practice public appearance, made them 

more self-initiative and improve their abilities to better delegate tasks and instruction to their group 

members. The instruction of the PSAs method helped the PSAs to obtain practical leadership 
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experiences, helped them to become more focused, result-oriented in their life, be more relaxed in 

the class and helped them to increase their own self-confidence. Results also showed that PSA 

helped student increase their active participation, engagement, and self-confidence within the class. 

Further, comparing two groups of students (first groups with PSAs, and second groups without the 

PSAs) demonstrated that motivation was relatively higher in groups where the PSAs played an 

active role. Statistical difference was reported when final grades were analysed. Students in groups 

with PSAs obtain higher average grades than students in groups without PSAs. Groups with PSAs 

also reported higher level of overall satisfaction with the course.  

Conclusion 

In this article, we introduce a new pedagogical methodology that may help teachers in higher 

education to improve the effectiveness and efficiency of pedagogical process. The PSAs method 

includes a strong and active connection between the teacher and students’ leaders. Some students 

are encouraged to become group leaders and act as team leaders in the pedagogical process. These 

group leaders are from the same class as other students.  

The introduction of PSAs is a new method where peer student assistants (PSAs) acted as 

demonstrators in the classroom. The PSAs method may help accelerate the SCA implementation 

and provides students excellent learning environment. The motivation to use this methodological 

tool is to increase the effectiveness and quality of the learning and teaching process. The PSAs 

method is especially handy when comes to large groups of students. 

 

LITERATURE 

Andrew Jay, Erie, Sidney J. Starkman, Wojciech Pawlina, and Nirusha Lachman. 2013. 

‘Developing Medical Students as Teachers: An Anatomy-Based Student-as-Teacher Program with 

Emphasis on Core Teaching Competencies’. Anatomical Sciences Education (6): 385-392. 

Anstey, Lauren M. et al. 2014. ‘Reflections as Near-Peer Facilitators of an Inquiry Project for 

Undergraduate Anatomy: Successes and Challenges from a Term of Trial-and-Error.’ Anatomical 

Sciences Education 7(1): 64-70. 

Chapin, Hannah C., Benjamin L. Wiggins, and Linda E. Martin-Morris. 2014. ‘Undergraduate 

Science Learners Show Comparable Outcomes Whether Taught by Undergraduate or Graduate 

Teaching Assistants’. Journal of College Science Teaching 44 (2):90-99. 

Durán, Claudia Elisa Pámanes et al. 2012. ‘Near-Peer Teaching in an Anatomy Course with a Low 

Faculty-to-Student Ratio.’ Anatomical Sciences Education 5(3): 171-176. 

Erie, AJ, S Starkman, W Pawlina, and N Lachman. 2012. ‘Teaching Students to Teach: A Medical 

Student Teaching Assistant Perspective on the Effectiveness of Learning through Apprenticeship’. 

FASEB JOURNAL 26.. 

Findlater, Gordon S., Fanney Kristmundsdottir, Simon H. Parson, and Thomas H. Gillingwater. 

2012. ‘Development of a Supported Self-Directed Learning Approach for Anatomy Education.’ 

Anatomical Sciences Education 5(2): 114-121. 

Galal, Suzanne M., John K. Mayberry, Anita Wang, and Thao Tran. 2017. ‘Research Paper: 

Examining Differences Between P1 versus P2 Students as Teaching Assistants in a P1 Skills-Based 

Course’. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 9 (4): 537-542 



487 

Gill, T. Grandon, and Qing Hu. 2006. ‘Peer-to-Peer Instruction in a Programming Course.’ 

Decision Sciences Journal of Innovative Education 4(2): 315-322. 

Goldschmid, Barbara, and Marcel L. Goldschmid. 1976. ‘Peer Teaching in Higher Education: A 

Review’. Higher Education 5 (1): 9-33. 

Kotnik, Žiga. 2017. ‘Empowering Students for Quality Study as Demonstrators’. In Proceedings 

of EDULEARN17 Conference, Barcelona: IATED, 626-632. 

Metcalf, Lynn E. et al. 2016. ‘The Impact of Peer Mentoring on Marketing Content Mastery.’ 

Marketing Education Review 26(3): 126. 

M’mworia, Damaris K. 2009. ‘Peer Teaching with Student Assistants.’ Teaching Theology & 

Religion 12(3): 126-142. 

Owen, Julie E. 2011. ‘Peer Educators in Classroom Settings: Effective Academic Partners.’ New 

Directions for Student Services 2011(133): 55-64. 

Pinder-Grover, Tershia, Katie R. Green, and Joanna Mirecki Millunchick. 2011. ‘The Efficacy of 

Screencasts to Address the Diverse Academic Needs of Students in a Large Lecture Course.’ 

Advances in Engineering Education 2(3): 1-3. 

Qureshi, Zeshan et al. 2013. ‘Developing Junior Doctor-Delivered Teaching.’ Clinical Teacher 

10(2): 118-123. 

Roderick, Carol. 2009. ‘Undergraduate Teaching Assistantships: Good Practices.’ MountainRise 

5(2): 1-8. 

Rodriguez-Sabater, S. 2005. ‘Utilizing Undergraduate Peer Teaching Assistants in a Speaking 

Program in Spanish as a Foreign Language’. Foreign language annals 38(4): 533–43. 

Ross, Michael T., and Helen S. Cameron. 2007. ‘Peer Assisted Learning: A Planning and 

Implementation Framework: AMEE Guide No. 30.’ Medical Teacher 29(6): 527-545. 

Schreurs, Jeanne, and Roza Dumbraveanu. 2014. ‘A Shift from Teacher Centered to Learner 

Centered Approach.’ International Journal of Engineering Pedagogy 4(3): 36–41. 

Skipper, Tracy L., and Jennifer R. Keup. 2017. ‘The Perceived Impact of Peer Leadership 

Experiences on College Academic Performance.’ Journal of Student Affairs Research & Practice 

54(1): 95-108. 

Srivastava, , Tripti K. et al. 2015. ‘Peer Teaching to Foster Learning in Physiology.’ Journal of 

Clinical & Diagnostic Research 9(8): 1-9. 

Topping, K.J. 1996. ‘The Effectiveness of Peer Tutoring in Further and Higher Education:A 

Typology and Review of the Literature’, 32 (3): 321-345. 

Tran, Katherine, Gui Tong Tran, and Richard Fuller. 2014. ‘West Yorkshire Mentor Scheme: 

Teaching and Development.’ Clinical Teacher 11(1): 48-52. 

Weidert, Janet M., Angela R. Wendorf, Regan A. R. Gurung, and Tonya Filz. 2012. ‘A Survey of 

Graduate and Undergraduate Teaching Assistants.’ College Teaching 60(3): 95-103. 

 

  



488 

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ИЗВАДКИ 

Гл. ас. д-р Радослав Йорданов, Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов 

Резюме: С появата и развитието на интернет се промениха много области на обществения 

живот. Промениха се и начините за набиране на маркетингова информация. Все по-рядко 

анкетите се отпечатват на хартия и все по-често се провеждат в уеб среда. Причините са 

ясни – онлайн анкетите се провеждат по-бързо и по-евтино, лесно се разпространяват, 

предлагат полезни функционалности, каквито класическите анкети не притежават. 

Съществено предизвикателство пред маркетинговите изследователи е осигуряването на 

структурно съответствие между получената извадка и изучаваната генерална съвкупност. В 

настоящото изследване е демонстрирано използването на два инструмента за оценка на 

съответствието между извадка и генерална съвкупност: (1) χ-квадрат критерий за една 

извадка и (2) интегрален коефициент на Кирил Гатев. Проведена е онлайн анкета, 

адресирана към феновете на Facebook-страница. При валидиране на извадката са използвани 

данни за изучаваната съвкупност от раздел „Анализи“ на Facebook-страницата. За достигане 

до респондентите е използван рекламният алгоритъм на Facebook. В рамките на 5 дни са 

получени 182 отговора при цена от €0,12 за една попълнена анкета. Получената извадка 

плътно се доближава до изучаваната съвкупност по променливите „пол“ и „местоживеене“. 

 

INSTRUMENTS FOR SAMPLING VALIDATION 

Chief Assist. Prof. Dr. Radoslav Yordanov, Svishtov Economic Academy 

Abstract: The emergence and evolution of Internet have changed many areas of society’s life. The 

methods of gathering marketing information have also changed. Less paper questionnaires are 

used, while online surveys are growing. The reasons are simple – online surveys are conducted 

faster and cheaper, they are easy to spread and offer superior functionalities. A major challenge for 

marketing researchers is to provide a structural match between online sample and population that 

is subject to research. In this study we use two instruments for structural match estimation: (1) 𝜒2 

criteria for one sample; (2) Integral coefficient of Kiril Gatev. An online survey addressed to fans 

of a Facebook page was conducted. In order to validate the sample drawn, we use data from 

"Analysis" module of the Facebook page. To reach the respondents, we used Facebook ad. Within 

5 days, we registered 182 responses at a price of € 0.12 for one response. The resulting sample 

closely approximates to population of interest. 

Keywords: Online survey, sampling validation, χ2 criteria for one sample, integral coefficient of 

Kiril Gatev,  Facebook ad 

JEL: M31, M37 

 

Увод 

Живеем във време на бързо развиващи се информационни технологии. На свой ред, 

информационно-технологичният бум генерира промени в различни сфери на обществения 

живот. В частност, променят се и методите за набиране на маркетингова информация. Те 

позволяват все по-прецизно достигане до респонденти, регистриране и интерпретиране на 
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тяхното поведение, анализиране на събраните данни. Провеждането на маркетингови 

изследвания, в частност на анкети, става все по-достъпно за широк кръг изследователи. Все 

по-често анкетите се реализират онлайн, а не в класическия си вариант на хартиен носител. 

Този преход е разбираем, като се има предвид, че онлайн анкетите изискват по-малко 

човешки, времеви и парични ресурси. Онлайн анкетите позволяват пълноцветно 

оформление, адаптивност на въпросника, включване на аудио или видео съдържание, 

подобряване разбирането на въпросите, верифициране на отговорите, улеснен достъп до 

респонденти. Интерактивният характер на онлайн анкетите повишава ангажираността на 

респондентите и склонността им за участие. Всичко това води до получаване на по-

надеждни, по-качествени данни.  

Наред с преимуществата, използването на онлайн анкети е съпроводено и с някои 

предизвикателства, най-важното от които е осигуряването на представителност на 

получените резултати. Под представителност се разбира способността на извадката да 

отразява изучаваната съвкупност по ключови за изследването променливи (ESOMAR, 2015). 

За да е представителна една извадка, е необходимо да са изпълнени две условия: (1) 

извадката да е излъчена по случаен начин, т.е. да няма преднамерен подбор на единици от 

съвкупността; (2) извадката да е достатъчно голяма, за да отразява разнородността на 

изучаваната съвкупност (Желев, 1995, с. 194). Причините за проблемна представителност 

на онлайн анкетите са основно три: 

Не всички единици от изследваните съвкупности ползват интернет (coverage bias). 

Ниска степен на възвръщаемост, водеща до неизпълнение на планираните обем и структура 

на извадката (non-response bias). 

По-висока склонност за участие в анкети на някои категории респонденти (self-selection 

bias).  

Възможността за чувствително разминаване между извадка и генерална съвкупност, а от там 

и за формулиране на грешни изводи и вземането на неадекватни управленски решения, 

прави наложителна проверката за валидност на извадката. 

 

 Постановка на проблема 

Независимо като каква е замислена една извадка – като случайна или неслучайна – след 

набиране на данните е необходимо да се провери нейната валидност (дали е налице 

структурно съответствие с изучаваната съвкупност). За тази цел в настоящата разработка са 

използвани два инструмента: (1) 𝜒2 критерий за една извадка и (2) интегрален коефициент 

на Кирил Гатев. 

𝝌𝟐 тест за една извадка – непараметрична статистическа процедура, с която може да се 

сравняват относителни дялове в извадката с някакви хипотетични стойности или със 

стойности, валидни за относителните дялове в генералната съвкупност (Кръстевич, 

Смокова, 2010, с. 296). Тестът е подходящ за проверка съответствието между две 

съвкупности въз основа на променливи, имащи две или повече значения (изследваните 

единици се разпределят в две или повече групи). Процедурата по проверка на 

съответствието започва с формулиране на две хипотези – нулева (H0) и алтернативна (H1). 

Нулевата хипотеза съдържа твърдение, че разликата между параметъра на генералната 

съвкупност и неговата оценка от извадката е случайна, незакономерна, статистически 
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незначима. Алтернативната хипотеза съдържа противоположното твърдение – разликата 

между параметъра на генералната съвкупност и неговата извадкова оценка не е случайна, а 

закономерна и статистически значима. Нулевата хипотеза се отхвърля, ако наблюдаваното 

равнище на значимост (𝛼емпирично) е по-малко от предварително дефинираното критично 

равнище на значимост (𝛼критично). Обикновено в социално-икономическите изследвания  се 

работи с критично равнище на значимост 𝛼=0,05, но ако е необходима по-висока степен на 

сигурност на заключенията, се използват и по-ниски стойности за 𝛼 (Манов, 2000, с. 129). В 

настоящото изследване 𝜒2 тестът се използва за сравняване на извадка и генерална 

съвкупност по променливите „пол“, „възраст“ и „местоживеене“. Прилагането му е 

коректно, когато теоретичните (очакваните) честоти във всяка група са не по-малки от 5. 

Ако това условие не е изпълнено, може да се премине към окрупняване на групите 

(обединяване на отделни значения на изследваната променлива – примерно, интервалите 

„под 17 г.“ и „от 18 до 24 г.“ да се обединят в един възрастов интервал, интервалите „от 25 

до 34 г.“ и „от 35 до 44 г.“ – във втори възрастов интервал и т.н.). В настоящото изследване 

окрупняване на групите е направено за променливата „местоживеене“ – оригинално 

събраните данни са по области, но впоследствие са обединени по райони – североизточен, 

северен централен, северозападен, югоизточен, южен централен, югозападен и чужбина.  

Следва да се има предвид, че 𝜒2 теста е приложим при случайни извадки. Строго 

погледнато, извадката в настоящото изследване не отговарят на изискването за случайност. 

По тази причина ще използваме и представения по-долу интегрален коефициент на 

структурните различия на Кирил Гатев, изводите от прилагането на който ще сравним със 

заключенията, получени на база на 𝜒2 теста. 

Интегрален коефициент на структурни различия на Гатев (Гатев, 1989, с. 258-260) – 

използва се за сравняване степента на съответствие между структурите на различни 

съвкупности. В случая коефициентът се използва за измерване съответствието на извадка и 

генерална съвкупност по променливите „пол“, „възраст“ и „местоживеене“. Коефициентът 

се изчислява по следната формула:  

 

𝐾𝑆 = √
∑ (𝑣𝑖2−𝑣𝑖1)2𝑘

𝑖=1

∑ (𝑣1)2+𝑘
𝑖=1 ∑ (𝑣2)2𝑘

𝑖=1

, където:                   (1) 

 

𝐾𝑆 – интегрален коефициент на структурни различия на Гатев 

𝑣𝑖1 – дял на група 𝑖 в извадката 

𝑣𝑖2 – дял на група 𝑖 в генералната съвкупност 

𝑘 – брой на значенията на изследваната променлива 

1, 2 – индекси за обозначаване на извадката и на генералната съвкупност 

 

За интерпретиране стойностите на коефициента се използва следната скала (Шопова, 2018, 

с. 221): 
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Таблица 1. Значения и интерпретация на интегралния коефициент на Гатев 

Стойност на коефициента Сила на структурните различия 

          От 0,00 до 0,03      Липсват структурни различия 

          Над 0,03 до 0,07      Незначителни структурни различия 

          Над 0,07 до 0,15      Слаби структурни различия 

          Над 0,15 до 0,30      Умерени структурни различия 

          Над 0,30 до 0,50      Значителни структурни различия 

          Над 0,50 до 0,70      Силни структурни различия 

          Над 0,70 до 0,90      Много силни структурни различия 

          Над 0,90      Пълни структурни различия 

 

Три основни достойнства се сочат за интегралния коефициент на Гатев, а именно (Шопова, 

2018, с. 64): 

Коефициентът е нормиран в теоретични граници от 0 до 1, като ниските (високите) 

стойности свидетелстват за наличие на малки (големи) разлики между структурите на 

сравняваните съвкупности. 

При изчисляването му се отчита както разликата между относителните дялове в двете 

съвкупности, така и фактическото равнище на самите относителни дялове. Така например, 

между 80% и 90%, от една страна, и между 10% и 20%, от друга, разликата е 10 процентни 

пункта, но във втория случай тя е много по-значима от първия. 

Коефициентът е чувствителен спрямо структурните различия – при едно и също абсолютно 

изменение по-голямо влияние върху стойността на коефициента има разликата между по-

малките относителни дялове, отколкото между по-големите. 

При работа с интегралния коефициент на Гатев следва да се има предвид, че не е коректно 

сравняването на стойности, изчислени за структури с различен брой елементи (броя на 

значенията на отделните променливи, респ. броя на групите, на които се подразделят 

съвкупностите). Така например, не е редно да се сравняват стойности на коефициента, 

изчислени на база променливите „пол“ и „възраст“, ако едната променлива има 2, а другата 

– 7 значения. Сравнения са възможни, но ако предварително броят на значенията на двете 

променливи се уеднакви – примерно, като възрастовите интервали се окрупнят и се приведат 

към два на брой.  

 

Методология на изследването 

В различни изследвания се докладва получаване на представителни данни на приемлива 

цена чрез извадки, излъчени с помощта на Facebook-реклама (Ramo & Prochaska, 2012, 

Fenner et al., 2012). Възможността за прецизно насочване на Facebook-реклама към 

аудитория с конкретен профил е особено интересна при планирането на онлайн извадки. С 

цел тестване възможностите на Facebook-рекламата за реализиране на валидни извадки, е 
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проведена онлайн анкета сред феновете на конкретна Facebook-страница. Използвана е 

дескриптивна изследователска стратегия. Методът за набиране на данни е допитване, в 

частност онлайн анкета. Анкетата е реализирана с помощта на платформата QuestionPro. 

При проектиране дизайна на въпросниците е отчетено как те ще се виждат на екрана на 

десктоп-машини и лаптопи, таблети и мобилни телефони. Това съображение е важно, тъй 

като преобладаваща част от респондентите зареждат и попълват онлайн анкети през 

мобилните си телефони.  

Генералната съвкупност, обект на изследване, се състои от лица, харесали Facebook-

страницата. Към началото на анкетата (05.07.2018) тази съвкупност се състои от 3 533 души. 

Информация за структурата на съвкупността по променливите „пол“, „възраст“ и 

„местоживеене“ е взета от раздел „Анализи“ на страницата. За достигане до целевите 

респонденти е използван рекламният алгоритъм на Facebook. От възможните варианти е 

избрана кампания тип „Трафик“. При него рекламата се оптимизира за максимизиране броя 

кликове върху рекламния банер. Рекламата се показва на лица, склонни да кликнат върху 

банера (преценено на база минало поведение). При този вариант на оптимизиране се 

получават възможно повече кликове на възможно най-ниска цена, каквито са обичайните 

цели на един рекламодател. Не е ясно доколко този подход на насочване на рекламата е 

удачен при рекрутирането на респонденти. Това, че Facebook показва рекламата 

приоритетно на лица, склонни да взаимодействат с рекламния банер, е вече вид 

преднамерена намеса при съставяне на извадката и не всички потенциални респонденти 

имат равен шанс за попадане в извадката. Анкетата започва на 05.07.2018 г. и приключва на 

09.07.2018 г. Не е подбран конкретен график за показване на рекламата (показва се през 

целия период). Изразходеният бюджет за кампанията е 21,76€. Целевата аудитория е 

дефинирана по следния начин: лица, харесали Facebook-страницата; местоположение – 

България; пол – мъже и жени; възраст – 23-65+ години.  Възрастовото ограничение е 

възприето в съответствие с темата на анкетата. Това (иначе логично) ограничение на 

целевата аудитория не бе съобразено с възрастовите интервали, които се докладват за 

феновете на Facebook-страниците – 13-17 г., 18-24 г., 25-34 г., 45-54 г., 55-64 г., 65+ г. На 

практика, в изучаваната Facebook-страница има фенове на възраст от 13 до 22 г., които не 

са достигнати от рекламата и съответно не са имали шанс да попаднат в извадката. Поради 

тази причина в нея е подпредставен възрастовият интервал 18-24 г. 

Получената извадка от онлайн анкетата е неслучайна, от типа на „отзовалите се“. Това не 

дава основание за прилагане на статистически инструментариум за определяне обема на 

извадката и оценка на нейната представителност. По презумпция, за да е представителна, 

една извадка трябва да е излъчена на случаен принцип. За целта е необходим изчерпателен 

списък на всички единици от изучаваната генерална съвкупност (основа на извадката). В 

случая генералната съвкупност се състои от феновете на Facebook-страницата и на практика 

е възможно да се състави списък на всички единици. Възможно е, също така, покана за 

участие в анкетата да се изпрати само до избраните по случаен принцип фенове на Facebook-

страницата. В резултат на отказите за участие, обаче, макар и замислена като случайна, 

извадката би била от типа на доброволно отзовалите се. Поради тази причина е 

предпочетено покана за участие да се показва на възможно повече фенове на страницата, 

като се използва рекламния алгоритъм на Facebook. 
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 Анализ на резултатите от изследването 

В таблица 2 са представени данни за активността на респондентите, времевата рамка и 

бюджета за провеждане на анкетата: 

 

Таблица 2. Данни за кампанията по набиране на данни 

Период 

на 

провежд

ане 

Импре

сии 

Достиг

нати 

лица 

Кликове 

върху 

банера 

Отворе

ни 

анкети 

Започн

ати 

анкети 

Завърш

ени 

анкети 

Започнати, но 

незавършени 

анкети 

05-

09.07.20

18 

18 759 2 437 266 347 260 182 68 

 Изразхо

дена 

сума 

Средна 

продължителнос

т на попълване 

% 

отзовали 

се1 

Степен на въз-

връщаемост2 

Степен на 

завършване
3 

Степен на 

отпадане4 

21,76€ 4 минути 14,24% 7,47% 70,00% 26,15% 

1 Процент отзовали се на поканата  = (Брой респонденти, заредили началния екран на 

анкетата / Брой адресати, видели поканата за участие)*100 

Високите стойности показват, че поканата привлича вниманието на адресатите, провокира 

интереса им към изследването, кара ги да кликнат върху линка и да заредят началния екран 

на анкетата. 

2 Степен на възвръщаемост = (Брой респонденти, попълнили анкетата / Брой адресати, 

видели поканата за участие)*100 

Измерва каква част от виделите поканата са завършили анкетата. Показва каква част от 

планираната извадка е успешно реализирана и, евентуално, каква част предстои да се 

осигури. Свидетелства за способността на анкетата да привлече, но и да задържи интереса 

на респондента до самия й край. 

3 Степен на завършване на анкетата = (Брой респонденти, попълнили анкетата / Брой 

респонденти, стартирали попълването на анкетата)*100 

Показва доколко анкетата е в състояние да задържи интереса на респондента до самия й 

край. 

4 Степен на отпадане = (Брой респонденти, стартирали, но незавършили анкетата / Брой 

респонденти, стартирали попълването на анкетата)*100 

Показва доколко анкетата не успява да задържи интереса на респондента до самия й край. 

Границите на изменение на тези показатели са от 0 до 1 (когато са изчислени като 

коефициент) или от 0 до 100 (ако са изчислени като процент). 
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От тук могат да се изчислят и други показатели, полезни при обясняване на резултатите 

(защо са такива, каквито са) и тяхната себестойност (колко са стрували на изследователя в 

парично изражение): Цена за достигане до един потенциален респондент = 21,76€ / 2 437 = 

0,0089€; Цена за получаване на една попълнена анкета = 21,76€ / 182 = 0,1196€; Средна 

честота на контакт с банера = 18 759 / 2 437 = 7,7. 

По-долу е направена оценка за степента на съответствие между получената извадка и 

изучаваната съвкупност. Оценката е направена по променливите „пол“, „възраст“ и 

„местоположение“; 

 

Таблица 3. Оценка на съответствието между структурата на извадката и структурата на 

генералната съвкупност по променливата „пол“ 

Значения на 

променливата 

Дял в 

генералната 

съвкупност 

Големина на 

генералната 

съвкупност (N) 

Дял в 

извадката 

Големина на 

извадката (n) 

Мъж 26,39% 3533 27,32% 183 

Жена 73,13% 72,68% 

 

𝜒2 Степени на 

свобода 
𝛼емпирично 𝛼критично H0 H1 𝐾𝑆 

0,061 1 0,805 0,05   0,009 

 

Заключение на база 𝝌𝟐 теста: 𝛼емпирично > 𝛼критично (0,805 > 0,05) – следва да се приеме 

нулевата хипотеза – различията между разпределенията в извадката и генералната 

съвкупност по променливата „пол“ са несъществени и не са статистически значими. 

Заключение на база интегралния коефициент на Гатев: Между генералната съвкупност 

и извадката липсват структурни различния различия по критерия „пол“. 

 

Таблица 4. Оценка на съответствието между структура на извадката и структура на 

генералната съвкупност по променливата „възраст“ 

Значения на 

променливата 

Дял в 

генералната 

съвкупност 

Големина на 

генералната 

съвкупност (N) 

Дял в 

извадката 

Големина на 

извадката (n) 

От 18 до 24 г. 27,73  

3533 

21,86  

183 От 25 до 34 г. 34,45 48,63 

От 35 до 44 г. 16,18 19,13 

От 45 до 54 г. 11,45 7,1 

От 55 до 64 г. 7,19 3,28 
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𝜒2 Степени на 

свобода 
𝛼емпирично 𝛼критично H0 H1 𝐾𝑆 

20,066 4 0,000 0,05   0,223 

 

Заключение на база 𝝌𝟐 теста: 𝛼емпирично < 𝛼критично (0,000 < 0,05) – следва да се приеме 

алтернативната хипотеза – между разпределенията в извадката и генералната съвкупност по 

променливата „възраст“ са налице съществени, статистически значими различия. 

Заключение на база интегралния коефициент на Гатев: Между генералната съвкупност 

и извадката са налице умерени структурни различия по критерия „възраст“. 

 

Таблица 5. Оценка на съответствието между структурата на извадката и структурата на 

генералната съвкупност по променливата „местоживеене“ 

Значения на 

променливата 

Дял в 

генералната 

съвкупност 

Големина на 

генералната 

съвкупност (N) 

Дял в 

извадката 

Големина на 

извадката (n) 

Североизточен 

район 

7,32  

 

 

 

 

 

 

3533 

8,2  

 

 

 

 

 

 

183 

Северен 

центр. район 

30,19 25,14 

Северозападен 

район 

16,97 22,95 

Югоизточен 

район 

7,79 7,65 

Южен центр. 

район 

5,43 6,56 

Югозападен 

район 

30,90 28,42 

Чужбина 1,39 1,09 

 

𝜒2 Степени на 

свобода 
𝛼емпирично 𝛼критично H0 H1 𝐾𝑆 

7,054 6 0,316 0,05   0,125 

 

Заключение на база 𝝌𝟐 теста: 𝛼емпирично > 𝛼критично (0,316 > 0,05) – следва да се приеме 

нулевата хипотеза – различията между разпределенията в извадката и генералната 

съвкупност по променливата „пол“ са несъществени и не са статистически значими. 



496 

Заключение на база интегралния коефициент на Гатев: Между генералната съвкупност 

и извадката са налице слаби структурни различия по критерия „местоживеене“. 

 

Някои възможни обяснения за различията между извадка и генерална съвкупност: 

В анкетата се пита за местоживеене през последната година, което може да е различно от 

информацията за местоживеене, попълнена от респондента във Facebook-профила. 

Първият докладван от Facebook възрастов интервал е от 18 до 24 г. Анкетата е адресирана 

към респонденти на 23 и повече години (в съответствие с тематиката на анкетата). При това 

положение, обаче, се стига до сравняване между (а) дела в генералната съвкупност на лицата 

на възраст от 18 до 24 години (27,73%) и (б) дела в извадката на респондентите на възраст 

от 23 до 24 години (21,68%). Тази неточност при проектирането на извадката води до 

изкривено представяне и на другите възрастови интервали. 

При констатиране на значителни разлики между структурата на извадката и структурата на 

изучаваната съвкупност, изследователят може да: 

Претегли данните от анкетата, за да се подсили присъствието на подпредставените единици 

и да се осигури необходимата структура на извадката по ключовите променливи; 

Продължи рекламната кампания във Facebook, но вече насочена само към подпредставените 

единици. Например, насочване на рекламата само към мъже на възраст между 35 и 55 г., ако 

тази група не е представена в извадката с необходимия относителен дял. Подобен подход е 

лесно приложим при съставянето на квотна извадка, която е и една от най-често прилаганите 

неслучайни извадки (Желев, 1995, с. 187). 

С уговорката, че проведената анкета е частен случай и не дава основание за извеждане на 

общовалидни заключения, в настоящото изследване се констатират следните по-важни 

резултати: 

Онлайн анкетите могат да са източник за бързо и евтино набиране на данни, които в много 

висока степен да отразяват структурата на генералната съвкупност. 

Колкото по-близка е темата на изследването до целевите респонденти, толкова по-висока е 

възвръщаемостта на анкетата и по-силно е съответствието между извадка и изучавана 

съвкупност. 

Онлайн анкетите, проведени чрез реклама във Facebook, осигуряват сравнително добро 

съответствие между извадка и генерална съвкупност, когато обект на изследване са 

неголеми затворени общности (в случая – феновете на Facebook-страница). 

Достигането до сравнително малки съвкупности чрез Facebook реклама дава добри 

резултати – и като структурно съответствие между извадка и съвкупност, и като цена за 

получаване на един отговор. Малката съвкупност дава възможност и за постигане на по-

голяма честота на контакт с рекламния банер. В настоящата анкета се констатира много 

висока степен на съответствие между извадка и съвкупност по наблюдаваните три признака. 

Цената за една попълнена анкета е 0,1196€. Средният брой контакти е 7,7. Големината на 

извадката представлява 5,18% от големината на съвкупността. Степента на възвръщаемост 

е 7,43%. 
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В случаите на структурно съответствие между извадка и генерална съвкупност, 

констатирано въз основа на 𝝌𝟐 критерия, коефициентът на Гатев заема стойности в 

интервала от 0,00 до 0,150 (т.е. диапазоните на липсващи структурни различия, 

незначителни структурни различия и слаби структурни различия). В този смисъл, за 

степента на припокриване между извадката и изучаваната съвкупност би могло да се състави 

заключение и само въз основа на интегралния коефициент на Гатев.  

Анализ на отпаданията – показва кои са критичните въпроси в една анкета, на които отпадат 

голям брой респонденти. Общото заключение е, че откритите въпроси и тежките въпроси от 

матричен тип отказват не малка част от респондентите, започнали попълването на анкетата. 

Понякога, обаче, не е целесъобразно открит въпрос да бъде заместен със закрит (примерно, 

когато се търси автентичното мнение на респондентите, а не да им се подсказват насоки за 

мислене и оценяване). Впечатление прави и сравнително големият брой респонденти, които 

отпадат на последния въпрос, непосредствено преди натискане на бутона „Изпрати“. 

Възможно решение на този проблем е към последния въпрос да се направи кратко уточнение 

„За да изпратите анкетата, моля натиснете бутона „Изпрати“!  

 

 Заключение 

В хода на изследването възникнаха въпроси, на които може да се потърсят отговори в 

евентуални бъдещи изследвания, а именно:  

В настоящото изследване е тествана само реклама от типа „Трафик“. При нея алгоритъмът 

на Facebook оценява вероятността един респондент от целевата аудитория да кликне върху 

показания му рекламен банер и доставя рекламата на най-подходящите лица. Подобна 

селекция противоречи на принципа за излъчване на случайна извадка. Това е една от 

възможните причини за констатираните несъответствия между извадка и генерална 

съвкупност. Измежду наличните към момента други типове реклама, най-подходящ 

изглежда варианта „Достигане“, при който Facebook оптимизира кампанията за достигане 

до максимален брой хора, без оглед на склонността им да реагират на показан рекламен 

банер. Полезно би било да се установи дали рекламна кампания от типа „Достигане“ би 

осигурил по-добри резултати в сравнение с кампанията от типа „Трафик“. 

Както бе споменато, за да е представителна извадката, респондентите трябва да са подбрани 

по случаен начин и броят им да е достатъчно голям. В настоящото изследване акцентът е 

поставен върху структурните сравнения между извадка и съвкупност, но не е изследван 

въпросът за големината на извадката. Възможен подход за определяне големината на една 

неслучайна извадка е като се следи дали с нарастване броя на респондентите се 

стабилизират стойностите на важните за изследването величини – средни стойности или 

относителни дялове.   

Настоящото изследване е опит да се даде отговор на въпроса дали неслучайните извадки, 

получени чрез онлайн анкета, могат да са достатъчно добро копие на изучаваната 

съвкупност. Надали е възможно да се даде еднозначен отговор на този въпрос. Възможно е 

в друг контекст резултатите от подобно изследване да са коренно различни. Полезното, 

което остава от това изследване, е предложеният подход за валидиране на извадки с 

помощта на 𝜒2 критерия и интегралния коефициент на Гатев. Посредством рекламния 

алгоритъм на Facebook могат да се реализират бързи допитвания на сравнително ниска цена, 

които са в състояние да осигурят валидни извадки, особено когато целевата съвкупност е 
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сравнително малка и/или добре профилирана. В такива случаи прецизното насочване на 

рекламата (на поканата за участие) е в състояние да осигури извадка, която е във висока 

степен валидна от гледна точка на основни променливи на изследването. 
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mining. Databases contain information on client's wishes, needs and demands and are therefore of 

crucial importance for achieving and maintaining competitive advantage, as well as survival of the 

business entity on the market. The problem lies in the fact that IT infrastructure allows for storage 

of vast amount of data on clients, which subsequently need to be collated and analyzed, i.e. mined. 

Data mining is is the key aspect in helping discover essential information, thus greatly contributing 

to decision-making in business, especially in CRM. The basic issue pertinent to the research in this 

paper is the importance of databases, i.e. information attained by their mining, in relation to 

decision-making on the business entity level, focusing on CRM in particular. The research is 

focused on the database related to customer movement, tracked via mobile devices, and the 

decisions made based on such information. 
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Importance of CRM in current market environment 

Beginning of the 21st century is a period of globalization, increased competition, Internet 

development, but also period of strong strengthening role of consumers in the world market. 

Therefore the focus of marketing activities is on giving value to consumers which aim to achieving 

a proper profit. Value is represented by unique combination of benefits and victims which occur 

when consumer uses certain product or service to satisfy his needs. (Senić, 1999:37). It is therefore 

necessary to know that consumers are those who determine the value of a product/service and price 

and shape expectations in view of possible alternatives offered by their competitors on the market 

and their expectations are not a permanent category but are subject to change depending on the 

circumstances (Vranešević, 2000). 

It is clear that not all consumers are equally important, so according to Paret's principle, 80% of 

the profit of an economic entity is created by 20% of consumers. One of the important roles of 

CRM is that the company embraces strategically significant markets where significant consumers 

meet at least one of the conditions: consumers with a higher expected time value, consumers who 

serve as benchmark (serve to reduce risk) for other consumers and consumers who encourage 

changes with suppliers (Buttle, 2004). Consumer profitablity represents possibility of profit 

realization which can be the result of realiztion of bigger income and by using knowledge acquired 

from consumers. The aim is delivering value with increased rationalization of costs and raising 

consumer satisfaction in order fot them to  spread their experience on others (Molineux, 2002). 

 “It is in every economic entity's interest to get to know their consumers as soon as possible with 

the better data base which, because of strong competition, will be transfused into business decisions 

(actions). Today managing as well as every subject is observed through decision making“ (Dukić 

et al., 2015:57). “Modern business conditions require business entities to deploy CRM systems 

(Buckingham, 2011). CRM is in direct correlation with marketing, respectively with sales. Satisfied 

consumers are an instrument for achieving success with business entities, especially in today's 

conditions when the competition is, indubitably, stronger than ever before“ (Dukić, Gale, 

2015:585). Therefore, CRM enhances the economic operator's ability to understand the needs of 

consumers in order to achieve their goals. In fact, CRM is idea for economic entity to keep his most 

profitable consumers and at the same time reduce costs and increase value of interactions, and 

accordingly maximizes its profits (Meler, Dukić, 2007), respectively the CRM is an interactive 

process for achieving the optimal balance of a master's investment and satisfying consumer needs 

in order to maximize profits (Meler, Dukić, 2007).  

Also, it is said that CRM is a business strategy that involves selecting ways and managing customer 

relationships in order to optimize the long-term value of economic entities (Johnson, Weinstein, 

2004). In reality CRM is simply a technological infrastructure, consisting of both hardware and 

software, which manages consumer relationships. CRM will not create relationships, nor will it 

create the emotional relationships that make up the relationship. CRM can only manage them. It's 

a tool (Batterley, 2006). 

Based on the foregoing definitions it can be concluded that CRM represents a business philosophy 

that gives a vision of how an entity wishes to engage in business with its consumers. To achieve 

this strategy, a CRM strategy is needed to focus on sales, marketing, consumer services and data 

analysis with the aim of creating and maintaining profitable relationships with consumers (Meler, 

Dukić, 2007). However, common to all CRM definitions is the fact that consumer relationship 

management is seen as an automation of integrated business processes involving parts of an 
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economic entity in direct relation to consumers and using different interconnected channels 

(Mandić, 2007). 

“Managing customer relations has a significant impact on the quality of the management system 

as well as the quality of business processes. Exactly managing customer relations is a key factor in 

running business processes in terms of marketing, sales, delivery, maintenance, technical support, 

and customer service management“ (Dukić, Gale, 2015:589). “Generally, business entities state 

the key reasons they want CRM. These are: attracting new consumers, increasing sales per 

customer, reducing costs through improving business processes, and improving consumer 

relationships, and thus loyalty to consumers“ (Meler, Dukić, 2007:164). 

 

Sucessful implementation factors 

Successful implementation and application of CRM depends on three key factors. These are 

technology, business processes and human factor (Renko, 2009). Technological innovations allow 

storage and analysis of data and connect parts of an enterprise that collect data through contacts 

with consumers or front office and other parts of the business entity referred to as back office. The 

choice of the appropriate technology should be in accordance with the needs of an economic entity 

and in accordance with the existing information system, since the acquisition of technology 

requires significant financial resources (Vučemilović, 2015). “Business processes must be 

organized in accordance with consumer orientation, and not just those who are directly involved in 

communication with consumers, but all others. This most often requires the adoption of a new way 

of thinking at all levels both organizational and managerial. Orientation towards consumer must be 

part of the economic entitys culture“ (Vučemilović, 2015:121). 

For a successful introduction of the CRM system, a vision is needed that will encompass the entire 

business of the business entity and must start at the highest organizational level. When determine 

the guidelines for further cooperation with consumers, it is necessary to prepare a strategy for the 

realization of the tasks set. The CRM strategy takes into account the financial objectives and 

business strategy of an entity and upgrades its marketing strategy. It determines how the business 

will build profitable relationships with consumers and gain their trust. The objectives of the strategy 

must be measurable by the standards of CRM. In doing so, the emphasis is not on the product but 

on meeting the needs of consumers to afford-it satisfied and loyal customers. Only this can bring 

long-term competitive advantage in the market and success. With the introduction of CRM, 

business entities are still not focused on consumers. For something other than technology, it is 

necessary to change the way of thinking, culture, behavior and organizational structure of an 

economic entity (Hren, Hren, 2014). 

IT and databases are a very significant activity that supports all activities. Without database and 

quality information support there is no CRM. This activity is necessary because it provides both 

basic and specific customer information that can be used to determine the strategic importance of 

a consumer for the enterprise. The database provides the ability to accurately record all purchases 

made, thus keeping track of the consumer retention rate. Information on consumers and purchases 

enables the company to make easier proven sources of additional value. Integrated database whose 

information is available to all members of the network, improves the relationship and quality of 

the network. However, despite the great importance of IT and databases for successful CRM 

functioning, a large number of economists believe that people are equally important to CRM's 

activity. People develop a CRM strategy, choose, implement and use IT solutions, create and 
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maintain a database, project marketing, sales and service processes, change streamlined processes, 

find customer retention strategies and retention strategies (Buttle, 2004) 

 

Database Mining as the Key CRM Tool 

The integration of powerful CRM technology and business intelligence tools significantly 

improves the ability of an enterprise to encourage and strengthen the loyalty of its consumers. 

Based on knowledge and understanding of the complete history of transactions and consumer 

experience in contacts with the economic entity and the value of consumers, in terms of current net 

present value and profitability, throughout the life cycle, an enterprise will likely discover and / or 

create new opportunities to meet short term consumer needs and be able to anticipate their long-

term needs (Middlebrooks, Craig, 1999). “With a unobtrusive insight into all interactions with 

consumers, an entrepreneur should have the ability to use and all other relevant consumer 

information to make business decisions faster, more effective and more cost-effective, and 

implement changes before they escalate into lost revenue“ (Panian, suradnici, 2007:82). 

Therefore, the database as a set of interconnected data, stored in the external memory of the 

computer“ (Manger, 2012:1) represents and arranged a set of information that has common links 

and certain rules. Creating a database starts by defining the purpose and purpose of use, and then 

determining which data will be collected and analyzed (Vranešević i sur., 2008). Databases are 

used for collecting, storing and manipulating data on which new information is obtained in different 

organizations. Every day they use individuals through personal computers, workgroups through 

network servers and all employees through applications in business systems. Likewise, databases 

are accessed by consumers and other users using various technologies such as voice dialers, web 

browsers, digital phones, and so on. (Veinović, Šimić, 2010). “The entry, change, deletion and 

reading of the data is done through a special software, so called. database management system - 

DBMS. Users and applications do not need to know the details of physical data display, but refer 

to an idealized logical structure of the base“ (Manger, 2012:1). 

Business entities monitor and collect a variety of information about their consumers in various 

forms and store them in order for analysts to get the results they need to make valid decisions. 

Previous Analytics is commonly referred to as data mining, which is widely used by CRMs and 

reveals pathways to consumers, that is, data legitimacy between data that can be organized in a 

variety of ways, textually, in the data warehouse, on the web, or placed in time series (Dukić i sur., 

2015). 

When creating a consumer database, it is necessary to decide which information will be collected: 

 The most important information relates to the history of each customer's 

transactions, the knowledge of what he has since bought up. 

 Demographic information on every consumer, age, education, gender, family size, 

etc. can also be used. 

 Psychological information, activities, interests, attitudes, how to influence other 

people, etc. can also be added (Kotler,2004). 

Today, management is being watched by decision makers, but also by every other entity, and 

decision making is the fundamental function of business intelligence (Dukić i sur., 2015). “The 

concept of business intelligence is based on creating and generating better information needed to 
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make business decisions. This property of business intelligence gives it the power to encourage 

and create positive changes. Business intelligence provides management with just the information 

it needs and at the right time. A good business intelligence concept will reduce the amount of 

information and increase the quality of this information“ (Dukić i sur., 2015:57). 

Creating a consumer database often starts by creating a simple list of names and addresses of 

consumers, which are later upgraded. Over time, such a list requires a elaborated logical model and 

a medium where it is possible to store such a large and detailed list. Computers here have great 

application and with the help of ready-made software tools such as MS Access, MYSgl, Oracle or 

SAP it is possible to create a very complex and demanding database and update it“ (Vranešević i 

sur., 2008:116). Creating a database for managers is in most cases a problem because it requires a 

complex process mainly due to the high cost of investing in equipment and programs that will make 

the database. In order for a database design project to be efficiently and efficiently executed, it has 

to be invested in computers, IT and database administrators, powerful software tools and educating 

consumers. (Vranešević i sur., 2008). 

The goals of creating and using the database are to identify potential consumers, define the 

customers that the company will send individual offerings, restore customer orders, and deepen 

their loyalty (Vranašević i sur., 2008). The developed IT infrastructure allows saving huge amounts 

of consumer information, which needs to be processed and analyzed later. Due to large amounts of 

data, such analysis is left to computer programs. For machine analysis and database search, for the 

purpose of obtaining the required information, the term - data mining231 (Vranešević i sur., 2008). 

“Data mining is a new methodology that reveals valuable data in databases of economic entities. 

The method is called data mining, because in large amounts of data looking information ‘are worth 

gold’“(Pejić Bach, 2005:182). It is a systematic, interactive and iterative process of performing and 

presenting useful, implicit and innovative knowledge from data (Panian, 2003) and includes the 

detection, extraction and presentation of useful, implicit and decision makers of previously 

unknown information from data stored in the base or warehouse (Swift, 2000). Briefly, data mining 

is the process of finding new knowledge from data, or discovery or mining knowledge from a large 

amount of data (Čačić, Varga, 2004) thus contributing to making decisions, business and science. 

The development of technology, computers and the internet is a key factor in facilitating the 

organization of data, but to make them useful, it is necessary to transform them into information 

and knowledge. (Williams, 2011). 

It is important to point out that data mining is more art than science. There is no recipe for 

successful data mining that will surely result in finding valuable information. However, the 

probability of success will increase if you follow the steps of the process of mining data (Baragoin 

i sur., 2001). In business, data mining is most used in the marketing field, which is increasingly 

focused on individual consumers, ie managing consumer relations, aimed at creating, maintaining 

or improving consumer relations (Witten, Eibe, 2011). 

As already mentioned above, the goal of this individual focus on consumers is to attract new 

consumers and to retain old consumers. CRM is trying to find out the wishes and needs of 

consumers, understand their behavior, and predict future behaviors. In this area data mining is 

particularly effective, of course provided that there is enough quantity of quality consumer 

information (Nevistić. 2014). 

                                                           
231engl. data mining  
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Applying decission making database in the HEAT MAPS example 

At present, the business environment highlights the strong need for continuous monitoring of 

market changes and timely identification of growing trends in real time. Insight into such valuable 

information enables: reliable and better planning (eg traffic - local traffic network, street), 

optimization of investments and budgets (eg marketing, advertising), increased security (eg, 

dangerous situations at mass events), more efficient use of resources (eg rescue staff), better 

understanding of consumer behavior (eg, tourist travel routes) and easy location assessment (eg, 

real estate planning). 

In response to these needs, mobile operators offer business intelligence services as a solution 

encompassing and analyzing user trends and evaluating important locations. The service is based 

on large database technology, which, with the use of advanced analytics, provides reports with 

anonymous data on population movements and frequencies for points of interest. This service 

provides valuable information and extensive resources to optimize everyday work. 

Reports are based on data collected from mobile base stations that are enriched with CRM data and 

statistics for the total population of a particular location, so that the sample is extrapolated to the 

entire population.  

 

Figure 1: Tracking mobile phones 

 

Source: Internet Source  232 

 

Reports based on the stated data and technology provide information such as: Aggregated number 

of persons passing at specific time intervals beyond the defined location, socio-demographic 

characteristics of the group, direction of movement, "footfall" statistics, etc. There are several ways 

                                                           
232https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk_pW4wejgAhVOaVAK
HTkXArcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Ftechnology%2F4738219.stm&psig=AO
vVaw3TYv4YYr0sNJ9UmgDxENP_&ust=1551789539193956 
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to generate reports , from simple, meaning predefined reports in agreed formats to complex 

"dashboards" of customized web browsers.  

Using such systems, it is necessary to constantly comply with the provisions of the Personal Data 

Protection Act, and therefore customer data is always anonymised to avoid identifying the 

individual. Such analyzes enabled timely identification of growing trends, comparing cities and 

regions in order to detect the most successful practice, insight into concrete data for better 

marketing planning, smart investment decision making, and time allocation planning as well as 

many other activities. Systems for the analysis of movement a group of people provide a detailed 

insight into the attendance of certain locations by the hour, day, week and month, as well as analysis 

of retention at each location which may be a relevant indicator in making decisions about the 

location and working hours of branches.  

The process is based on a business entity's request, its target group, and location of interest to track 

traffic data within a given time period. In this way, segmentation of the target group is enabled by 

socio-demographic characteristics.  

 

Figure 2: Individual tracking 

 

Source: Internet source233  

 

Unlike all other methods, where the relevant pattern is considered to be from 100 to 1000 people, 

Heat Maps encompasses a multi-million mobile network user. From such a large database of 

statistical tools, it is possible to digest the key information on which decisions are made. 

The Heat Maps service is based on Big Data technology, which, with the help of advanced 

analytics, provides reports with anonymous data on the movement and frequencies of the places of 

interest (POIs). It represents a solution that encompasses and analyzes the flow of movement, 

measures visitors' arrivals and puts them in a relationship with a potential trigger (eg, campaigns 

                                                           
233 
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or events), identifies and evaluates important locations. Heat Maps reports are based on data 

collected from mobile base stations that are enriched with CRM data and statistics for the total 

population, so that the sample is extrapolated to the entire population. Reports based on the above 

data and technology provide information such as: the aggregate number of persons passing at 

defined intervals beyond the defined location, the socio-demographic characteristics of the group, 

the direction of movement, the "footfall" statistics, and so on. 

 

Figure 3: Location Selection (World, Europe, Zagreb, Sofia) 

  

  

 

Source: Internet source234   

 

Heat Maps service, which, when it comes to tourism, enables business entities to obtain valuable 

information that can have a positive impact on business. In addition to the Heat Maps service, it is 

possible to find information about where the countries of the hotel / restaurant are coming from, 
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which are preferred destinations of the target group of tourists, by which the tourist group is most 

often visited by the target group of tourists at which time there are most tourists at a location, site 

visitors, etc. Possibilities of application of such collected data are large, from planning activities 

and adapt the tourism offer, via traffic regulation to design targeted marketing campaigns.235 

Conclusion 

Businesses wanting to achieve long-term success must persevere in keeping their consumers and 

among them increasing the number of consumers who will be loyal to them. To achieve this, 

marketers need knowledge about consumer behavior and their preferences, all for the purpose of 

determining the consumer profile, its desires, needs and additional requirements. Therefore, it is of 

utmost importance to manage the CRM to extract customer data from databases. Specifically, CRM 

has a very significant impact on the quality of the management system itself as well as the quality 

of business processes, so CRM is the key factor in running business processes. CRM is used and 

reveals ways to consumers, through the data mining process, or search for "gold worth" 

information. 

CRM should be part of the overall quality management at all levels in an economic entity, both at 

organizational and management levels. In order for the implementation and functioning of the 

CRM to be successful, it is necessary to understand each other and to support all network members, 

ie employees, in achieving common goals. An essential prerequisite for successful functioning is 

the exchange of information between employees. Likewise, IT and databases are a very significant 

activity that supports all activities. Namely, there is no CRM without databases and high-quality 

information support, and in order to achieve CRM goals, it is essential that an entity develops a 

network of relationships with its internal and external participants. 
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ТЕОРИЯ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Радостина Ангелова, Докторант, Софийски университет 

Резюме: Оценката на въздействието е непрекъснат процес на управление на социалното 

въздействие на развитието, допълвайки ранния процес на предварителна оценка на 

социалните въздействия и определяне на мерки за смекчаване на последиците. Поради това 

целите на оценката на въздействието могат да бъдат по-тясно съгласувани с функциите на 

дадена организация, система или политика, отколкото с екологичната функция и често са 

независими от регулаторните двигатели. Оценката на въздействието може да бъде както на 

нормативната и регулаторна рамка, така и на стратегическата рамка и рамката на 

политиките или на степента на изпълнение на дадена политика или интервенция и на 

нейните ефекти върху заинтересованите страни. Оценката на въздействието също така може 

да бъде предварителна, междинна или последваща. Основната цел на оценката на 

въздействието е да бъде важен инструмент в процеса на взимане на решение.  

 

Според общоприетото разбиране на Европейската комисия, оценката е „преценка за 

интервенциите в зависимост от техните резултати, ефект и нуждите, които целят да 

удовлетворят”. От своя страна понятието „интервенция” може да бъде възприемано като 

политика, програма или проект. 

По своята същност оценката на ниво ОП или на ниво стратегия може да бъде определена 

като систематична и аналитична преценка, насочена към изследване на съществените 

аспекти на програмата или стратегията и средствата, вложени за нейното реализиране. 

Същевременно при оценката се цели и като краен продукт да бъдат предоставени надеждни 

и приложими препоръки за подобряване на качеството, ефективността и съгласуваността на 

програмирането и управлението както на ниво отделна програма, така и на стратегическо 

ниво.  

Оценката е един от инструментите, използвани в управлението на публично финансирани 

интервенции (политики, програми и проекти). Други такива инструменти за това са 

мониторингът и одитът. Резултатите от прилагането на мониторинга и одита имат тясна 

връзка с оценката и могат да послужат за основа за извършване на оценки. Мониторингът е 

непрекъснат, систематичен процес, осъществяван по време на изпълнението на политика, 

програма или проект. Мониторинговата информация е фокусирана върху това дали 

текущите резултати са в съответствие с първоначалните очаквания, фокусирана е върху 

изпълнението, но не и върху ефекта. В тази връзка основна разлика между двете е, че 

мониторингът е непрекъснат процес, докато оценката се извършва по отношение на 

определени теми или в определени моменти от жизнения цикъл на ОП. В програмен 

контекст, мониторингът дава информация, която може да повдигне въпроси, на които може 

да се отговори чрез извършването на оценка. На второ място информацията, събрана чрез 

системата за мониторинг, е сама по себе си важен източник на данни за оценките. 

Оценителите използват информацията от мониторинга, като я доразвиват и разширяват с 

допълнителни данни и анализи. 
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Според основния методологически документ на ЕК236, очертаващ рамките и функциите на 

оценъчните процеси и прилаганите в тях оценъчни методи към програмите, финансирани от 

европейските фондове, междинната оценка е централен (ключов) елемент от управлението 

на програмния цикъл на всяка отделна програма. Междинната оценка представлява процес 

или поредица от оценъчни действия, които съпровождат протичането на всяка програма и 

са насочени както към нейните резултати, така и към социално-икономическите условия, 

при които тя се осъществява. Тя е свързана тясно с резултатите от непрекъснатия 

мониторинг, който се осъществява при изпълнението на оперативните програми. Нейната 

цел е да се анализират ефективността и устойчивостта на постигнатите резултатите и 

тенденциите за тяхното дългосрочно въздействие. Резултатите от оценката се използват за 

предприемането на коригиращи управленски действия в хода на изпълнението на 

програмата, както и да се препоръчат, при определени от Комисията условия, промени в 

оперативните програми, ако това е необходимо. 

Ръководството за оценка на въздействието на Европейската комисия разглежда пет 

аналитични стъпки за извършването й:  

1. дефиниране на проблема;  

2. изясняване на целите на политиката;  

3. извеждане на алтернативни варианти;  

4. изследване на икономическите, социалните и екологичните въздействия;  

5. сравняване на вариантите.  

По-специално, оценката на въздействието надхвърля „брутните“ резултати и въздействията, 

породени от дадена програма, за да се определят "нетните" ефекти, като се има предвид 

сценарият за несъответствие на това, което би се случило без съществуването на програма 

Х и като се вземе предвид концепцията за допълняемост на различните елементи. 

Международният речник на публичния мениджмънт и управление дефинира понятието 

„оценка на въздействието“ като изследване на степента, до която една организация е 

способна да постигне предварително очакван ефект, като фокусът е върху резултатите, а не 

върху   процеса,   чрез   който  те са   постигнати (Bhatta,   2015,   стр.277). Международната 

асоциация за оценка на въздействието, базирана във Фарго,   Северна   Дакота,   САЩ, 

твърди, че това   е   процес   на идентифициране на бъдещи последствия от настоящо или 

предложено действие, който цели постигане на социална справедливост, по-добро качество 

на живот и качество на околната среда. Според Ръководството за оценка на въздействието 

на Европейската комисия от 15.01.2009, оценката на въздействие е „набор от логически 

стъпки, които трябва да бъдат следвани, когато се предлагат публични политики. Този 

процес подготвя данни за лицата вземащи решение относно предимствата и недостатъците 

на различните варианти като се оценяват потенциалните им въздействия“. 

В българското Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството, 

последната се дефинира като инструмент за изследване на ефектите от различните варианти 
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на действие за разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, 

ползите и рисковете свързани с тях. Концепцията за практическо въвеждане на оценката на 

въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и 

Министерския съвет я определя като инструмент за подпомагане процеса на вземане на 

решения и за подобряване качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на 

политиките и законодателството, приемано от органите на законодателната и 

изпълнителната власт, като същевременно се намаляват разходите и негативните 

въздействия върху граждани, бизнес, администрация и засегнатите страни като цяло. 

Оценката на въздействието не може да бъде отнесена категорично само към един от етапите 

на цикъла на публичните политики. Нейни елементи могат да бъдат открити както при 

изработването на дневния ред на политиките, така и в следващите етапи – формулиране на 

целите на политиките, изработване и вземане на решение, анализ и оценка на политиките. 

Подобна дифузия има както научни, така и чисто приложни основания. Популярна 

типологизация например разграничава предварителна (ex-antefacto) и последваща (ex-

postfacto) оценка (Shafritz, J. and E.W. Russell, 2005, стp. 529). 

„Обществото за изследване на оценките”, което по-късно прераства в “Американска 

асоциация за оценки”, при изработване на свои стандарти определя оценката на 

въздействието като един от шестте подхода за анализ на политики и програми (Chelimsky, 

E. in Perry, J.L. ed., 1989, стp. 266-272). Оценката на въздействието се разглежда като 

ретроспективен метод – т.е. може да се прилага само като последваща оценка. 

Организацията  зa икономическо сътрудничество и развитие,   наред   с предварителната,   

допуска прилагане и на последваща оценка. Според на ОСИР „Опис на регулаторната 

оценка на въздействието“, предимство на последващата оценка е, че голяма част от 

необходимата за анализ информация вече е налична и лесно достъпна. Истинската стойност 

на последващата оценка обаче е в това, че успява да обедини предимствата както на 

рационалния, така и на инкременталния модел на вземане на решение, и да се стигне до 

идеята, която Амитай Етциони нарича комбинирано търсене или скромно вземане на 

решения (Etzioni, A. in HBR on Decision Making, 2001, p.45-58). 

Регулаторната оценка на въздействието е предложена и развита като инструмент от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и се използва за по-добро 

регулиране в контекста на икономическите политики. Най-общо, целите на регулаторната 

оценка на въздействието са да подобри ефективността и ефикасността на правителствата,за 

да подобрят конкурентоспособността и икономическите резултати в иновативната и 

глобализираща се икономика. 

Друг вид оценка на въздействие е оценка върху устойчивостта, която води началото си от 

концепциите за опазване на околната среда, устойчивото развитие, екологичните права на 

гражданите. В края на XX век редица страни въвеждат този подход за секторни политики 

като строителство, транспорт, енергетика, земеделие и др. Това е преценка на 

дългосрочното влияние на стопанската дейност на хората върху компонентите на околната 

среда. Ван ден Бош и Кантилън (Moran, Rein, Goodin, 2006, p.296-319) твърдят, че 

въздействието на политиките трябва да се търси основно в преразпределителен контекст.  

Оценката на въздействието може да се съсредоточи върху това дали дадена политика или 

интервенция е успяла да постигне първоначалните си цели или може да бъде по-широка 

оценка на цялостните промени, причинени от политиката или интервенцията - положителни 



512 

и отрицателни, предназначени или унинтендед (Roche, 1999: 21). Roche определя 

въздействието като „систематичен анализ на трайните или значителни промени - 

положителни или отрицателни в тенденция или не - в живота на хората, предизвикани от 

дадено действие или поредица от действия“ (1999: 21). Може да е полезно да се прави 

разлика между въздействията на интервенцията и резултатите нейното въздействие. 

Например при изследване на  резултатът или ефектът от проект за законни права, може да 

бъде увеличено използване на правната система, за да се претендира за право, докато 

нейното въздействие може да бъде промяната в качеството на живот на дадено лице (Roche, 

1999: 22). 

Оценката на въздействието се насърчава както от донорите, така и от изпълнителите на 

програми, така че те да могат да научат какво се постига и да подобрят ефективността и 

ефикасността на своите дейности.  

Всички дейности за оценка на въздействието имат в себе си концептуална рамка. В добре 

планирани оценки на въздействието с добри ресурси, с дълги „направляващи” времена,  

рамките често са изрично идентифицирани (Khandker, 1998, Sebstad et al., 1995, Schuler and 

Hashemi, 1994). Има три основни елемента на концептуална рамка: 

o модел на веригата на въздействие, който изследването трябва да проучи, 

o спецификацията на единиците или нивата, при които се оценяват въздействията, и 

o определяне на видовете въздействие, които трябва да бъдат оценени. 

Retief (2010) представя концептуална рамка, в която се идентифицират три основни области 

на разискване в оценката на въздействието и се подчертава, че ефективността (това, което 

постигаме) е тясно свързана както с теоретичната основа (какво е оценка на въздействие 

(IA)), така и с качеството (как да се извърши оценка на въздействието (IA)). Следвайки 

Морган (2012 г.), приемаме рамката на Retief (2010), но преработваме измерението за 

качество като “практика”, за да изследваме тези измерения (като се започне от теорията и 

практиката, за да се определят градивните елементи за отчитане на ефективността) практики 

за оценка и идентифициране на настоящите силни и слаби страни. 

Според Fitz-Gibbon, (1996) оценката на въздействие е „... всяко действие на услугата (или на 

събитие или инициатива) върху дадено лице или група“. „Основният елемент на 

въздействието е промяната: начините, по които индивидите, групите, общностите или 

организациите се променят чрез вашата програма за отпускане на средства от вашата страна; 

резултатите от програмата. Следователно можем да определим въздействието като: всеки 

ефект от програмата ви за отпускане на дадена държава върху даден индивид, група или 

общност“. (GL) 

 

Основни принципи на оценка на въздействието 

Могат да бъдат обобщени няколко основни принципи, в процеса на оценяване на 

въздействието: 

1. Целта на оценката е да се подобрят програмите, които да не извършват оценки сами по 

себе си. При планирането на дейностите по оценка екипът винаги се интересува: как ще 

подобрят резултатите на живота на гражданите, просперитета и благосъстоянието на 

регионите и конкурентоспособността на икономическите субекти. 
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2. Навременната оценка е много важна, за да могат политиците и програмните мениджъри 

да използват резултатите от оценката при тяхното планиране. 

3. Различни заинтересовани страни, например политици, професионалисти, мениджъри и 

граждани, имат различни очаквания. Ако се пренебрегне основен интерес на 

заинтересованите страни, това вероятно ще отслаби оценката, било защото тя ще бъде слабо 

обоснована, или защото нейните резултати няма да бъдат надеждни. Участието на 

политиците и отговорните за програмите ще гарантира, че те ще вземат сериозни резултати. 

Оценката трябва да идентифицира основните заинтересовани страни, да представи техните 

интереси и да включи тяхната перспектива във възможно най-голяма степен, особено по 

отношение на търсените ефекти. 

4. Оценяването не е просто външно налагане. Оценките трябва да бъдат напълно 

интегрирани в планирането и управлението на програмите. Оценките помагат на 

програмните мениджъри да мислят за оценка като ресурс: източник на обратна връзка, 

средство за подобряване на ефективността, ранно предупреждение за проблеми (и решения) 

и начин за систематизиране на знанията. 

5. Екипът за оценяване се състои от разнообразни експерти с различна специализация и 

опит: оценители, социални учени, икономисти, политически анализатори и консултанти по 

управление. На микро ниво приоритет е интеграцията и комбинацията от различни умения 

и компетенции в рамките на екипите за оценка, оценяваната организация и нейния донор. 

6. Оценяването не е само за обръщане на поглед към успеха или неуспеха на процент и за 

разпределянето на вината. Той има принос да се направи на всеки етап от програмния цикъл. 

По-специално, оценката може да стане на най-ранен етап, да се засилят програмите, като се 

съдейства за отпадане на логиката на интервенцията и се разкриват слабости в дизайна на 

програмите, които позволяват да се предприемат коригиращи действия рано. 

7. Като изясняваме предположенията, като използваме наличната теория и сме ясни за вида 

на оценката, която е необходима, оценките могат да бъдат по-фокусирани и да предлагат 

по-висока доходност за изразходваните ресурси. 

8. Контекстът на политиката е важна рамка, в която се изготвя дадена оценка. Разбира се, 

главните са промените в политиката, но могат да бъдат повторени в различни термини и с 

незначително променящи се приоритети. Все пак винаги е необходимо да се систематизират 

политическите дебати и решения, за да се гарантира, че оценките са чувствителни към 

политическите приоритети. 

 9. Важно е да изследват бенефициентите на програмните интервенции. Включването на 

гледната точка на тези планирани бенефициенти - местните общности, маргинализираните 

групи и новите икономически субекти - в оценките предполага повече от това да се искат 

техните мнения. Това предполага също включването на техните критерии и оценки в оценка 

и приемането, че техният опит и ползи са основание за намеса в програмата. Това е в 

съответствие с логиката на подхода "отдолу-нагоре", на принципа на участие и 

децентрализация, които са често срещани в социално-икономическото развитие. Също така 

защо методите на отзивчивост и участие са станали толкова важна част от 

инструментариума на нашите оценители. 
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За изготвяне на оценки  на въздействието се използват различни методи и подходи, като в 

повечето случаи оценителите комбинират множество различни методи, тъй като цялостната 

оценка на въздействието не би могла да бъде осъществена само с един единствен метод.  

 

Мултиметологичен подход 

Според Стокман (2004) важен аспект на концепцията за оценка на въздействие е изборът на 

подходящи методи, както и точното развитие на инструментите за анализ на данните. 

Липсата на време често възпрепятства използването на експериментален дизайн, който 

обикновено е необходим за оценка на въздействието, затова е препоръчително да се съчетаят 

качествени и количествени инструменти. За анализа на процесите ориентирани данни (напр. 

Управление на програмата, програмен процес и т.н.), предимно подходящи са качествените 

инструменти, докато са избрани количествени изследователски и аналитични методи за 

проверка на постиженията, въздействията и причинителите. При оценките често се 

използват следните методи: 

o Вторичен анализ на съществуващи данни 

o Ръководни (полуструктурирани) интервюта 

o Стандартизирани (структурирани) интервюта 

o Примерни проучвания 

Въпросът за това кои методи са избрани зависи от съответната задача и цели на оценката, 

но като цяло качествените и количествените изследователски методи трябва да бъдат 

комбинирани в полза както на възложителиет, така и на заинтересованите страни 

(Stockmann 2004). 

Всички методи и инструменти, планирани да бъдат използвани за настоящата оценка, се 

основават на този многометологичен подход. 

 

Анализ на целите на проектите/интервенциите 

Този анализ се основава на проектната документация и включва цели на всеки от проектите. 

Данните от проектната документация са систематизирани и класифицирани, за да могат да 

бъдат анализирани. Резултатите от тези анализи са използвани по отношение проследяване 

на ефектите спрямо поставените цели или степента на постигане на целите, като по този 

начин се информират ключовите въпроси за оценката и анализа на резултатите и 

въздействието, както и напредъка и физическото изпълнение на проектите.  

Целите на проекта описват  по един или друг начин очакваните резултати от проекта: 

планирани и директни краткосрочни и средносрочни ефекти върху целевата група. Целта на 

проекта трябва да бъде в обхвата на проекта и трябва да може директно да припише 

ефектите върху проекта. Целта на проекта често се формулира от гледна точка на 

полезността на проекта за целевата група: „По-добре ... по-високо ...“ Също така има смисъл 

да се формулира целта на проекта като ситуация, която трябва да бъде постигната в бъдеще. 

Целта на проекта също трябва да опише резултата, т.е. ефекта или промяната, която 

проектът трябва да предизвика за целевата група. На практика често не е толкова лесно да 

се разграничат резултатите от резултатите, т.е. продуктите и резултатите от проекта. Поради 
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това добре формулираните цели за действителен резултат (и въздействие) са от голямо 

значение, ако резултатът и оценката на въздействието имат някакво значение. 

Структурата на основната цел е въведена като елемент от DIN (Deutsches Institut für Normung 

Немски институт за стандартизация), който дава определение за цел на проекта като 

„резултат, който трябва да бъде постигнат и да условия за изпълнение на цялостната задача 

по проекта“ 

 

Контрафактуални оценки на въздействието 

В оценката на нетното въздействие на най-широко биват използвани Counterfactual модели. 

В научните изследвания на Нанси Картрайт се доразвива теорията на за модела на 

контрафактуалните изследвания като подчертава, че съпоставимите факти, които сотят в 

основата на оценката на по този метод, дават отговори на въпросите „Какво ще стане, ако 

...?“; и те играят централна роля в цялата икономика. Когато се замислим дали да приложим 

нова политика или да се опитаме да оценим дали дадена пробна програма е била успешна, 

ние разглеждаме разнообразие от буквално намерени противоположни въпроси: „Ами ако 

политиката беше въведена?“ „Ами ако програмата не съществуваше?““(Cartwright, 2003). 

Контрафактологичните анализи се базират на идеята, че за да бъде установен нетният ефект 

(приносът) от дадена политика/програма/интервенция трябва да бъде конструирана 

несъществуващата (контрафактологична) ситуация, при която тази интервенция не е 

извършена. Въздействието се изчислява като се сравни реалната ситуация (постигнатите 

резултати) с това, което е щяло да бъде постигнато, в случай, че не е извършена конкретната 

интервенция (Khandker, S. et.al, 2010). 

В анализа на оценката на политиката е важно да се прави разграничение между различните 

подходи, в зависимост от използвания времеви период на оценката. В първия случай 

политиката се прилага за много различни единици, декомпозирани в две групи - тези, 

засегнати от политиката ("засегната" група) и тези, които не са ("незасегнатата" група) в 

даден период от време. Това е типичен случай в микроикономическата (микро) оценка на 

политиката, изследвана например от Imbens & Wooldridge (2009). Другият случай в оценката 

на политики се прилага за единица или няколко единици, но за два различни периода от 

време: „преди“ и „след“ прилагането на политиката. Това е типичен случай при 

макроикономическата (макро) оценка на политиката. 

За да се оценят тези противодействия, се нуждаем от причинен модел (casual model) и 

причинно-следственият модел (Counterfactual model) трябва да съдържа цялата 

информация, свързана с последиците от всички промени, предполагаеми в предшестващото 

състояние. Няма друг разумен метод, който да се предлага за контрафактуални оценки. 

Възможно е не винаги да изработваме каузален модел изрично, но за всяка оценка трябва да 

има имплицитен каузален модел;  

Според Дейвид Люис и неговите последователи се нуждаем от модел, който съдържа 

принципите, чрез които функционира системата - номологичен модел237 (nomological 

model), за да се оценят противоположните факти, но не и каузален модел.  

                                                           
237 Представящи принципи или наблюдавани тенденции, без да ги обвързват в причинноследствена връзка.  
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Според Малдонадо и Гренландия (Maldonado, Greenland , 2002), определението за 

контрафактуални причинно-следствения ефект върху двоичен изход датира от 18-ти век, 

когато шотландският философ Деймън Хюм пише, че: „Можем да определим причина за 

съществуването на даден обект, следван от друг ... където, ако първият обект не е бил, 

вторият никога не би съществувал“.  

 Разглежданите модели се използват за оценяване на приноса на различни политики в 

страните от ЕС в т.ч. структурни и кохезионни фондове. Тяхната същност се състои в 

оценяване на разликите, които възникват за избрана единица, в резултат от провеждането 

на дадена политика. За постигането на тази цел са конструирани и е направено сравнение 

между т.нар. експериментална (treatment) и контролна (control) групи като първата обхваща 

единици, които подлежат на интервенция, а втората включва такива, които не подлежат. 

При оценяването на политиките на пазара на труда експериментална група се състои от 

лица, които участват в дадена програма, а контролната група е от лица, които не са взели 

участие. Предимството на подхода се корени във факта, че се използват количествени данни.  

Ключов момент в процеса на оценяване е разграничаването на ефекта от провежданата 

политика и влиянието на всички други релевантни фактори. Съществуват различни подходи 

за премахване или ограничаване на влиянието на тези фактори, които най-общо могат да се 

обобщят в две групи6. Едни от най-широко използваните видове модели за целта са и 

използваните в случая difference-in-differences, propensity score matching и discontinuity 

design7.  

Използваният подход “difference-in-differences” предполага наличието на данни за 

резултатите на лицата в експерименталната и контролната група преди и след дадена 

интервенция. Първата стъпка в прилагането на този подход е да се определят разликите в 

резултатите при двете групи преди провеждане на дадена политика. Втората стъпка се 

състои в сравнение на съществуващите разлики между разглежданите групи в периода пред 

и след интервенция, което при равни други условия показва търсения ефекта.  

Подходът „разлика в разлика“ (DiD) е изследователски подход за 

оценка на причинните ефекти. Той е популярен в емпиричната икономика, 

за оценка на въздействието на някои политически интервенции и политически 

промени, които не засягат всички по едно и също време и по 

същия начин. Използва се и в други социални науки като подходът на се обозначава също 

така като „дизайн на контролната група, който не е подготвен, с независими предварителни 

и последващи изследвания“ или "дизайн на контролната група с предварителен и последващ 

тест". Cook and Campbell (1979), Rosenbaum (2001) , и Shadish et al. (2002).  

Стандартните сравнения преди и след интервенцията могат да бъдат повлияни от времевите 

тенденции в изходната променлива или от други събития, настъпили между двата периода 

(Abadie,2005). За да се преодолее този проблем се използва метода квази-експериментален 

дизайн, когато са налице два периода от данни за групите за изследване и сравнение. 

Оценката на подхода измерва ефекта от изследването, като разглежда разликата между 

средния резултат в контролната и изследваната група преди и след него. (Abadie,2005). 

Квазиекспериментален е този, дизайн, при който единиците не попадат в интервенцията на 

случаен принцип, а са селектирани по определен критерий.  

За да бъде приложен този метод са необходими данни за бенефициенти и не-бенефициенти 

преди и след интервенцията (EVALSED, 2013b). Двойната разлика се изразява в: 
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o Разлика между бенефициенти и небенефициенти; 

o Разлика (между бенефициенти и небенефициенти) в периода преди получаване на 

подкрепа и след получаването й. 

 

Конструиране на хипотетични ситуация на отсъствие на интервенция – квази 

експериментален дизайн  

Приложимостта на този конкретен метод може да бъде обосновано при неговото сравнение 

с класическия метод Статистически дизайн на експеримента. Статистическия дизайн на 

експеримента  се състои от формиране на 2 стохастични (представителни) извадки на 

случаен принцип от лица, към които са насочените мерките. Лицата от двете извадки трябва 

да имат подобни характеристики по изследваните признаци, като пол, възраст, 

местоживеене, образование и пр. Единствената разлика между тях е в това, че лицата от 

едната група са взели участие в дадена мярка (тази група се нарича третирана), а другата 

група от лица не е участвала и не участва в изследваните мерки (тази група се нарича 

контролна). Всички лица от двете групи би трябвало да са под влиянието на едни и същи 

фактори, като единственият фактор, по който се различават, е това, че едната група е била 

включена в оценяваните мерки, а другата група – не. След приключването на мярката 

(обикновено поне 1 година след това, за да се проявят ефектите) се сравняват резултатите 

от третираната и контролната група. Разликата между средните стойности на двете групи е 

оцененият нетен ефект и той се дължи единствено на влиянието на мерките.  За съжаление, 

този класически дизайн на експеримента има своите недостатъци и строги ограничения. 

Възможно е да се получи изместване на оценките поради обстоятелството, че лицата от 

контролната група може междувременно да бъдат включени в други програми или мерки и 

по този начин да изкривят резултатите и ефектът да не бъде чист (нетен). Също така, за да 

се проведе този експеримент, би трябвало той да се планира и да започне още преди старта 

на мерките, което не е направено в случая. Ето защо, Изпълнителят ще приложи методът 

квази експериментален дизайн. При квази дизайна на експеримента отново се излъчват 

две стохастични извадки, едната с лица, които са били включени в мерките (третирана  

група) и втора извадка с лица, които не са били включени в мерките (контролна група). За 

да бъде коректно сравнението на резултатите от двете извадки, е необходимо те да имат 

еднакви или поне максимално близки характеристики.  

Конкретни методи, чрез които е възможно получаването на две извадки с еднакви или силно 

подобни характеристики: 

Метод на двойниците (Propensity score matching) - той представлява статистически метод, 

чрез който се осигурява намирането на двойки лица от третираната и контролната група, 

които имат подобни характеристики, но не чрез търсене на съвпадение на всеки признак по 

отделно, а чрез формиране на групи от лица, при които чрез използването на вероятностни 

модели се гарантира получаването на подобие и вероятността да бъдат включени в 

контролната или третираната група е една и съща. Rosenbaum и Rubin (1983) доказват, че 

този метод е изключително удобен за формиране на третирана и контролна група при 

провеждане на оценки на ефектите от програми и мерки.  
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Тези методи се използват, за да бъде конструирана контролна група от лица със сходен 

статус  на лицата, които са участвали в операциите по програмата (допустими по 

програмата), които обаче по една или друга причина не са били обект на подпомагане.  

 

Използваният подход “propensity score matching” елиминира влиянието на странични 

фактори чрез контрол на характеристиките, които описват единиците в експерименталната 

и контролната група. Основната идея се състои в това, че ако единиците в двете групи имат 

подобни характеристики, разликата в техните резултати може да се счита за ефект от 

приложената интервенция.  

В литературата за оценка данните често не са от случайни проучвания, а от 

(нерандомизирани) наблюдателни изследвания. Тези методи стават все по-популярни в 

медицинските опити и в оценката на интервенциите на икономическата политика. 

Освен тези два подхода, практиката е наложила и прилагането и на някои иконометрични 

техники, които позволяват адекватна за целите на политиките на пазара на труда 

икономическа интерпретация. Например, подходът “discontinuity design” се прилага в 

случаите, когато е налице праг/условие за участие в дадена политика. От тази гледна точка 

ефектът от провеждането на дадена политика може да се определи въз основа на разликите 

в резултатите на разглежданите две групи. Ето защо, при реализирането на настоящата 

оценка на нетното въздействие е направен подбор и са иконометрични техники от типа 

“discontinuity design” (въз основа на детайлен статистически анализ).  

Важен момент в процеса на оценяване на ефекта от провеждането на различни политики в 

т.ч. и тези на пазара на труда е да се даде дефиниция на т.нар. експериментална и контролна 

групи. В литературата се използват два подхода: статичен и динамичен. В настоящото 

изследване е избран статичен подход, който дава възможност да се сравняват лица, които са 

взели участие в дадена програма и лица, които не са участвали в нея като разглежданите 

групи могат да се съпоставят в различни моменти на провеждане на дадена политика.  

За разлика от статичния, при динамичния подход действието на дадена програмата се 

разглежда като стохастичен процес, което прави резултатите от нейното провеждане в 

различните моменти независими и по този начин дава възможност за сравнение.  

 

Прекъснат регресионен модел  

Подходът “Discontinuity Design” е контрафактологичен метод,  описан в Насоките на 

EVALSED за методите и техниките при оценка на социално-икономическото развитие , 

който се прилага в случаите, когато е налице праг/условие за участие в дадена операция/ 

политика. Сравняват се единиците, които се намират близо до прага като тяхното 

разпределението се възприема като случен подбор. В рамките на разглежданата съвкупност 

се прави контролна група, която обхваща единиците, които не удовлетворят условието за 

участие и експериментална, която се състои от единиците, които удовлетворяват условието 

за участие. От тази гледна точка ефектът от провеждането на дадена политика може да се 

определи въз основа на разликите в резултатите на разглежданите две групи. 

Методът е съвместим с различните количествени методи за анализ на информация – 

дескриптивна статистика, корелационен анализ, тъй като ползва резултатите от анализите 
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на количествени данни за двете сравнявани групи – целева и контролна. За нашите цели, 

контролната група ще бъде ограничена до лица, чиито доходи са с 15% по-високи от 

тези на целевата група на интервенцията.  

Предимства 

o Обективен метод; 

o Сравнително лесен за приложение, в случаите, когато е налице праг за участие в 

дадена интервенция. 

Недостатъци 

o Методът е силно зависим от наличието на данни за разглежданата контролна група; 

o Трудности при дефинирането на измерими индикатори, които да бъдат използвани 

за този тип анализ. 

Този метод се използва, за да бъде формирана контролна група лица, които са 

непосредствено над прага за получаване на подпомагане по програмата  (хора с доходи, 

които са до 15% по-високо от допустимите за кандидатстване по програмата).  

Целевите групи от участници в операциите по програмата са относително лесно 

идентифицируеми – на база на административната информация по ОП ще бъде направен 

анализ ще бъдат формирани пълни или представителни извадки за участниците. 

Идентифицирането на контролните групи е основното предизвикателство в 

експерименталния дизайн. Неудачният избор на контролна води до изкривяване, а в някои 

случаи и до манипулиране на резултатите за нетните ефекти от провежданите политики. 

За да бъда направено възможно най-коректно идентифицирането на контролните групи е 

необходимо да бъдат извършени следните аналитични дейности: 

Статистически анализ на профилите на участниците в операциите, в т.ч. клъстърен анализ  

Идентифициране на основните профили участници /не в зависимост от критериите за 

участие, а в зависимост от реализацията на операциите/ 

Изготвяне на експериментален дизайн за провеждане на контрафактуален анализ 

Идентифициране на контролните групи 

След като бъдат идентифицирани контролните групи, могат да бъдат предложени работни 

формулировки на контролната популация, извадкова рамка и да бъде определен метод за 

формиране на извадка. 

Взимайки предвид всички описани до момента методи и стратегии, Изпълнителят ще 

формира третирана и контролна група, сред които да проведе собствени емпирични 

проучвания, с цел събиране на първична информация за отделните операции и тяхното 

въздействие.  

Анализ на приноса 

„Анализ на приноса“ е подход за измерване на резултатите, разработен в рамките на 

Службата на Канадския генерален одитор през 90-те години на миналия век и има за цел да 

установи приноса на дадена програма за желаните резултати. 
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Терминът „анализ на приноса“ се използва широко във финансовата оценка на бизнес 

дейностите и продуктите и в по-малка степен в други области като анализ на медийната 

кампания, медицина и екология. В тези области анализът на приноса количествено определя 

приноса на конкретни ресурси, събития или действия към крайните резултати. В по-

голямата си част съществува предположение, че може да се установи ясно приписване на 

приноса към резултата. Това се различава от концептуализацията на Mayne (1999) на 

термина „анализ на приноса“, разработен за оценка при изпълнението на програмите от 

публичния сектор.1 В този контекст анализът на приноса е предложен като поредица от 

стъпки, които според Mayne, може да бъдат "използвани за адресиране на функцията чрез 

измерване на ефективността“ (Mayne 1999, стр. 6).  

Първото си основно обяснение за анализа на приноса, Майн пише като документ за 

обсъждане на канадската служба на главния одитор (Mayne 1999). Първоначално 

идентифицира девет елемента в рамките на анализ на приноса. Впоследствие ги 

консолидира в шест стъпки в по-късна статия, публикувана в Канадския вестник за оценка 

на програмата 

  (Mayne 2001, pp. 9-16). В таблицата по-долу са представени шестте стъпки, които Майн 

предлага в момента за „анализ на приноса“ 

 

Талица 1 „Шест стъпки на анализа на приноса“ (MAYNE 2001, стр. 9) 

Стъпка 1 Разработване на програмна логика, която подробно описва начина на 

работа на програмата. Програмната логика трябва да осигури 

приемлива връзка между дейностите на програмата и очакваните 

резултати. Някои компоненти на програмната логика биват разбрани 

или приети, докато други биват разбрани в по-малка степен и изискват 

изясняване. 

Стъпка 2 Веригата на резултатите (получена от етап 1) дава индикация за 

планираните резултати (резултати, междинни и крайни резултати), 

които могат да бъдат измерени. Съществуващите доказателства за 

появата на тези резултати са идентифицирани. Освен това трябва да се 

преценят връзките във веригата за резултати. Някои са подкрепени от 

силни доказателства, докато други са слаби и изискват допълнителни 

данни или информация. 

Стъпка 3 Оценяване на  алтернативните обяснения. В допълнение към оценката 

на доказателствата, свързващи програмата с резултатите, трябва да се 

обърне внимание на влиянието на външни фактори (например други 

програми). Доказателствата или логическите аргументи биха могли да 

предполагат, че някои имат само малка влиятелност, докато други могат 

да имат по-значително влияние върху очакваните резултати. 

Стъпка 4 Използване на информация, за да се създаде сюжет/ситуация за 

ефективността от това защо е разумно да се приеме, че действията на 

програмата са допринесли за наблюдаваните резултати. Въпросите, 

които трябва да се вземат под внимание в този момент, включват: 

- Колко достоверна е сюжета/ситуацията? 
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-Достойни ли са съгласни с историята? 

- Моделът на наблюдаваните резултати потвърждава линията на 

резултатите? 

-Къде са основните слабости в историята? 

- Идентифицирането на ограниченията показва къде са необходими 

допълнителни данни или информация. 

Стъпка 5 Търсене на допълнителни доказателства, за да се подобри историята на 

ефективността на програмата. Това може да включва информация както 

за степента на възникване на конкретни резултати във веригата на 

резултатите, така и за силата на определени връзки във веригата. 

Стъпка 6 Преразглеждане и укрепване на историята на представянето. Това 

включва използването на нови доказателства, за да се изгради една по-

достоверна история, т.е. тази, с която разумно да бъде съгласен. 

Вероятно няма да е безупречен, но може да бъде по-силен и по-

достоверен. 

Източник: Kotvojs, Shrimpton (2007) 

 

Мейн (Mayne, 1999) разработва т.нар. „Анализ на приноса“ (Contribution analysis) 

оформяйки следните основни характеристики: 

Отчитане на проблемите с измерването на конкретния принос на дадена програма към 

постигнатото и най-вече отчитане на влиянието на други фактори; 

Анализ и представянето на логиката на програмата – тази стъпка се извършва чрез 

логически модели, като представените в настоящото изследване. Те имат за цел да 

проследят причинно-следствените връзки и да идентифицират важни външни фактори; 

Идентифициране, измерване и документиране на очакваните промени в поведението 
– установяване на бенефициентите и целевите групи и на промяната, която е настъпила в 

поведението им; 

Използване на индикатори – използване на индикатори, които могат да подпомогнат 

установяването на приноса на конкретната интервенция; 

Проследяване на изпълнението през времето или местоположението чрез търсене на 

отговор на следните примерни въпроси: постигат ли се резултатите след интервенцията; 

изчезват ли резултатите след спирането на интервенцията; постигат ли се най-големите 

резултати, там където са използвани най-много средства. Последният въпрос е свързан с 

ефективността на интервенциите и е един от ключовите въпроси за настоящото изследване; 

Изследване и дискутиране на възможни алтернативни обяснения, което включва: 

идентифициране на най-вероятните алтернативни обяснения; анализ на алтернативните 

обяснения; представяне на доводи в подкрепа на това, че програмата е (или не е) най-

вероятната причина за постигнатите резултати; 

Събиране на допълнителни данни – освен данните, свързани със системата от индикатори, 

следва да се съберат данни също по отношение на алтернативните обяснения, например 

контекстуална и историческа информация; 
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Използване на различни източници на данни. 

На практика много оценки установяват дали е постигнат резултат или, ако е така, 

установяват дали програмата може да има роля за това. Въпреки това, просто докладване на 

резултатите и доказване и заключаване на приноса са две различни неща. Приписването 

включва извличане на причинно-следствени връзки и формиране на заключения между 

наблюдаваните промени и специфичните интервенции. Определяне на това дали резултатът 

е причинена от програмата или други външни фактори е трудно и скъпо. Въпреки това, за 

да бъде установен приносът на дадена програма към резултата е от решаващо значение, 

ползите и принадената стойност на програмата да бъдат демонстрирани и да се даде 

възможност за вземане на решения относно бъдещата й посока (Mayne 2001 г.). 

Вместо да се прави опит да се свърже окончателно причинно-следствена връзка между 

програма с желаните резултати, „анализът на приноса“ има за цел да осигури правдоподобни 

доказателства, които могат да намалят несигурността по отношение на разликата 

програмата да се приближи до наблюдаваните резултати (Mayne 2001). 

В първоначалната си формулировка (Mayne, 2001), анализът на приноса е създаден, за да се 

справи с проблема, свързан с работата при съществуващите рутинни мониторингови данни. 

Маййн обаче по-късно разширява подхода, за да обхване всяка оценка на изпълнението чрез 

оценки или управление на изпълнението (Mayne, 2006). В тази по-широка дефиниция 

анализът на приноса е много подобен на подходи за оценка на базата на теория на броя, 

включително реалистична оценка (Pawson and Tilley, 1997) и „Теория на промяната“ 

(Connell, JP. At al., 1995), всички от които включват определяне на начина, по който 

дейностите ще доведат до средносрочни и дългосрочни резултати и идентифицирането на 

контекстуални фактори, които могат да ги засегнат. 

Основната разлика между анализа на приноса и оценката, базирана на теория, е акцентът 

върху идентифицирането на правдоподобни алтернативни обяснения на политиката за 

отчитане на резултатите, като други свързани правителствени програми, икономически или 

социални тенденции или поведение, незасегнати от програмата. Анализът на приноса 

включва изрично проучване на най-вероятните алтернативни обяснения, представяне на 

доказателства за тяхното обсъждане и, където е подходящо, омаловажаването им. Това би 

спомогнало да се намали несигурността относно приноса и да се укрепи аргументът в полза 

на въздействието на политиката.(Scottish Government). 

 

Регресионен и корелационен анализ 

Обикновено повечето модели за оценка на въздействието позволяват да бъдат направени 

факторен и регресионен анализ с оглед търсене на степента на влияние на различните 

фактори върху отделните показатели за системата на висшето образование.  

Регресионният анализ е начин за описване на пряка връзка между резултат (зависима 

променлива) и една или няколко независими променливи, като за всяка променлива се 

изчислява „нетното въздействие” при обясняването и прогнозирането на резултата.238 

Линейната взаимовръзка между две променливи е представена от линия наречена 

                                                           
238 EVALSED Sourcebook: Methods and Techniques. DG Regional and Urban policies, стр.150 
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регресионна линия. Както вече беше споменато, регресионни анализи и съответно 

регресионни линии се използват и като част от описаните контрафактологични методи. 

Дефиниция - регресионният и корелационният анализ са методи за изследване и измерване 

на връзки и зависимости от корелационен тип, когато всички променливи са представени на 

интервалната скала. Зависимостите от корелационен тип в статистическите изследвания се 

разглеждат като „смутени” функционални зависимости, тъй като при тях отсъства строго 

дефинираната функционална зависимост, която в математиката има точно определен 

аналитичен и графичен вид. 

o Основни задачи на регресионния анализ: 

o Установяване на формата на зависимост; 

o Определя се функцията на регресия; 

o Оценяват се неизвестните значения на зависимата променлива. 

Основни задачи на корелационния анализ: 

o Избор на фактора (факторите), оказващ съществено влияние върху резултативната 

променлива; 

o Откриване на неизвестни причинни връзки; 

o Измерване на силата (степента) на връзка между променливите (Фëрстер и Рëнц, 

„Методы коррелационого и регрессионного анализа”, 1983). 

Регресионен коефициент 

Регресионният анализ показва причинно-следствени връзки между една и повече 

променливи. Можем да приемем повече променливи като независими и да търсим тяхното 

влияние върху една зависима. Изследователят определя кои променливи ще бъдат зависими 

и кои независими. При интерпретация, когато b >0, повишаването на значението на едната 

променлива води до повишаване на значението на другата. Когато b <0, повишаването на 

стойността на независимата води до понижаване на стойността на зависимата.  

 

Коефициент на корелация 

Силата на корелационната зависимост се установява чрез коефициент на линейна 

корелация, който се изменя в границите от -1 до +1. Колкото величината на коефициента е 

по-близо до нулата, толкова зависимостта е по-слаба. Когато корелацията е нелинейна, 

силата на зависимостта се изразява без положителен или отрицателен знак. 

Коефициент на детерминация 

Равен на коефициента на корелация на втора степен ( 2r ). Показва каква част от вариацията 

на Y се дължи на различията в стойностите на Х, т.е. на влиянието на изучавания фактор. 

Разликата до 1 се дължи на влиянието на други фактори, които не са включени в избрания 

модел за измерване на корелационната зависимост. 

 

Преглед на логически модели  

Логическите модели са инструмент, който се използва за описание на елементите на дадена 

политика/програма/проект и изграждане на логиката им (McLaughlin and Gretchen 1999, 
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Rogers and Funnell 2011). Те представляват систематичен начин за обвързване на ресурсите, 

предопределени за дадена програма, с резултатите, които се очаква да постигне. В тази 

връзка, логическите модели са в основата на програмирането и мониторинга, включително 

на програмите, съфинансирани от Европейски съюз (ЕК 2013). Въпреки дългата история и 

широката приложимост на тези модели, в настоящото изследване се разглежда въпросът 

доколко все още има необходимост и възможности за подобрението им в контекста на 

програмите на Европейския съюз (ЕС).  

Процесът на логическия модел е инструмент, използван повече от 20 години от програмните 

мениджъри и оценителите, за да опише ефективността на техните програми. Моделът 

описва логическите връзки между програмните ресурси, дейностите, резултатите, 

аудиториите и краткосрочните, средносрочните и дългосрочните резултати, свързани с 

конкретен проблем или ситуация. След като една програма е описана по отношение на 

логическия модел, могат да бъдат определени критични показатели за 

ефективността.(McLaughlin and  Jordan, 1999) 

Логическите модели са наративни или графични изображения на процесите в реалния 

живот, които съобщават основните предположения, от които се очаква да се стигне до 

дадена дейност конкретен резултат. Логическите модели илюстрират последователност от 

причинно-следствени взаимоотношения - системен подход за предаване на пътя към 

желания резултат. (Millar, Simeone and  Carnevale, 2001) 

Логическите модели свързват проблема (ситуацията) с намесата (входове и изходи) и 

въздействието (резултата). Освен това, моделът помага да се идентифицират партньорства, 

които са от решаващо значение за подобряване на ефективността. (McCawley, 2001). 

Логическият модел първоначално е  характеризиран от оценителите на програмата като 

средство за идентифициране на мерките за ефективност. Инструментът е адаптиран и към 

планирането на програми. Прилагането на логическия модел като инструмент за планиране 

позволява точна комуникация за целите на проекта, компонентите на проекта и 

последователността на дейностите и постиженията. Освен това проект, първоначално 

проектиран с оглед на оценката, има много по-голяма вероятност да донесе полезни данни, 

а оценката би трябвало да бъде желана. (McCawley, 2001). 

Според Millaret et all. логическите модели, които започват със сътрудничетсво и работят до 

постигането на желаните резултати, могат да отразят естествената тенденция да се ограничи 

мисленето на съществуващи дейности, програми и изследователски въпроси. Започвайки с 

входящи данни, тенденцията е да насърчава защитата на статуквото, вместо да създаде 

форум за нови идеи или концепции. За да ни помогне да мислим „извън кутията“, Millar 

предполага, че последователността на планирането трябва да бъде обърната, като по този 

начин се фокусира върху резултатите, които трябва да бъдат постигнати. В такъв процес ние 

трябва да си зададем въпроса  „какво трябва да се направи?“, а не „какво се прави?“.  

В научната литература и практика са изведени няколко вида логически модели, които са:  

1. Базов логически модел (линеен и нелинеен) 

Графичното представяне на причинно-следствени връзки има още по-дълга история от 

логическите модели. Тя може да бъде проследена до причинно-следствените модели, които 

са популяризирани в статистическата наука от Wright (1934). При тези модели зависимите 

и независимите променливи се изобразяват на диаграми с точки и стрелки, които имат за 
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цел да опростят извършването на анализи. Графиките представляват ефективна мисловна 

структура, която позволява проследяване на сложни причинно-следствени връзки и 

улеснява оценката на ефекти (Morgan and Winship, 2015). Причинно-следственото 

моделиране в статистиката и в социалните науки допринася за реконструкция на механизма, 

който води до определени наблюдавани резултати (Russo, 2009). Логическият модел също 

може да бъде изобразен графично, но е съставен от елементи, които са обвързани в 

стандартна последователност: 

Ресурси (Inputs/resources) – човешки, финансови, организационни ресурси, които ще 

бъдат вложени в конкретна програма 

Дейности (Activities) – проектите/интервенциите/мерките, които са предвидени по 

дадена програма 

Продукти (Outputs) – преки продукти от дадена програма, които следва да 

допринесат за постигането на резултатите.  

Резултати (Outcomes) – търсена промяна в състоянието на лица, институции или 

територии.  

Въздействие (Impact) – в конкретния базов логически модел, под въздействие се има 

предвид търсена дългосрочна промяна в състоянието на лица, институции или 

територии. 

Характерно за тези модели е, че те не просто пресъздават причинно-следствени връзки, а 

боравят със строго определени категории и по същество задават конкретна мисловна рамка. 

В този смисъл, при използването на логическите модели, групирането на елементите на една 

програма е също толкова важно, колкото и самото проследяване на причинно-следствените 

връзки.  

Освен линейността на традиционния логически модел, друг проблем е проследяването на 

връзката между резултати и въздействие. Проследяването на тази връзка често не е 

достоверно, а в някои случаи е невъзможно (Earl et.al 2001). Тери Смутило (2001) изследва 

разликата в отделните елементи на базовия логически модел от гледна точка на контролната 

среда, т.е. степента, в която управляващите дадена политика/програма могат да контролират 

постиганите ефекти. Най-голям контрол отговорните институции имат по отношение на 

ресурсите и дейностите. 

2. Дърво на целите 

Друг базов логически модел е т.нар. Дърво на целите. То представлява „огледален образ“ на 

т.нар. Дърво на проблемите, което се разработва в стадия на анализиране на нуждите (ЕК 

2004). Дървото на проблемите представлява графично представяне на централен проблем, 

заедно с неговите причини и последствия. Съответно, дървото на целите представлява 

представяне на централна цел, средствата за постигането й (решени проблеми, които са 

идентифицирани в Дървото на проблемите) и съпътстващите я допълнителни цели. Една от 

големите трудности при разработването на този логически модел е идентифицирането на 

основна цел, тъй като те невинаги могат да бъдат подредени по тежест. В най-голяма степен 

той е приложим като метод за събиране на множество мнения, т.е. това до голяма степен е 

brainstorming техника. (Вуцова, Нигошиян, 2017) 
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Този модел има сходни елементи с модела Логическа матрица (описана по-долу) и отчасти 

обхваща нейната вертикална логика (резултати, цел и обща цел). В този смисъл, моделът е 

добър подход за идентифициране на желано бъдещо състояние, но представлява непълен 

логически модел. 

3. Процесен мониторинг на въздействията - ПМВ (Hummelbrunner 2006) 

Моделът се базира на концепцията за подхода „проследяване на резултатите”. Основната 

отличителна черта на тази концепция е, че тя не следва обичайните причинно-следствени 

връзки, а вместо това поставя акцент върху важността на бенефициентите и целевите групи 

за постигане на очакваните ефекти (Earl et.al 2001).  

Този подход е комбинация от понятия, които първоначално са били разработени за 

програмите за развиващите се страни и впоследствие са адаптирани към нуждите за 

мониторинг на проекти или програми в областта на структурната политика. Основното 

допускане, на които се базира методът, е, че входящите ресурси (Inputs) и продуктите 

(outputs) трябва да бъдат използвани, за да доведат до желания ефект. Силна страна на 

подхода ПМВ е, че разглежда динамично ресурсите и постигането на ефектите, като отчита, 

че е необходимо те да бъдат използвани от конкретни заинтересовани страни, за да се 

постигат целите на конкретната програма. Външните фактори също са отчетени като 

съществен елемент, но връзката между резултати и въздействие е неясна.  (Вуцова, 

Нигошиян, 2017) 

4. Логическа матрица 

Подходът Логическа матрица се използва като метод за разработване, оценка и анализ на 

проекти от множество международни агенции. Методът е разработен в края на 60-те години, 

за да подпомогне Американската агенция по международно развитие да преодолее следните 

проблеми при планирането и оценката на проекти: неясно целеполагане на проектите, което 

затруднява оценката им и неясни отговорности по отношение на управлението (EIO 2011). 

Методът е възприет и в Скандинавските страни, а в Канада подходът се използва не само 

при разработване на проекти за развиващите се страни, но и за местни публични инвестиции 

(NORAD 1999). 

Разработването на Логическа матрица преминава през две фази: фаза на анализ и фаза на 

планиране. Аналитичната фаза обикновено включва Анализ на заинтересованите страни, 

Анализ на проблемите („Дърво на проблемите”), Анализ на целите („Дърво на целите”), 

Анализ на стратегиите. С изключение на подхода „Дърво на целите”, тези методи не са 

пряко свързани с логическите модели и поради тази причина не са разгледани в настоящото 

изследване.  

Има и други разновидности на Логическата матрица, като например тази на ООН включва 

рискове и е сходна с Логиката на интервенция, използвана от ЕК за програмен период 2007-

2013 г. (UNWFP). Характерно за всички Логически матрици са т.нар. две логики: 

хоризонтална и вертикална. Хоризонталната логика обвързва елементите на проекта, напр. 

целта с индикаторите, източниците за проверка и съответните допускания. (Вуцова, 

Нигошиян, 2017) 

Представената по-горе логика на този подход е сходна с останалите логически модели. 

Както е видно на графиката, тя включва връзките между ресурси, дейности, продукти, 

непосредствени цели и обща цел. За разлика от описания по-горе подход на Процесен 
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мониторинг на въздействията, в този случай са включени дейностите, а освен това са 

използвани различни понятия – за цели, а не за постигнати ефекти. Също така, моделът не 

акцентира върху използването на постиганите ефекти, а върху предпоставките за 

постигането им. (Вуцова, Нигошиян, 2017) 

В контекста на оценката на въздействието на инвестициите от националния бюджет и от 

Структурните и Кохезионния фонд се разглеждат няколко логически модели, използвани от 

ЕК, а именно: 

1. Логика на интервенция 2007-2013 г.  

Логиката на интервенция, възприета от ЕК в програмен период 2007-2013 г., на практика 

повтаря логиката на програмиране от предходни периоди. Тя съдържа стандартните 

елементи на базовия логически модел: продукти, резултати и дългосрочни резултати. Също 

така, моделът включва и нуждите, целите и ресурсите (inputs). В програмите следва да има 

връзка между специфичните цели и резултатите, както и между въздействията и глобалните 

цели.  

2. Логика на интервенция 2014-2020 г.  

В резултат на идентифицирането на слабите страни на логиката на интервенция за периода 

2007-2013 г., за настоящия програмен период ЕК разработва друг модел. Отправна точка и 

на този модел са съществуващите нужди, върху които да се базира стратегията. Основните 

елементи на стратегията са целите на дадена програма и съответните очаквани резултати. В 

съответствие с избраните цели и резултати се подбират конкретни операции, за които са 

предвидени ресурси и от тях се очаква да доведат до постигането на определени продукти.  

Елементите след предвидените ресурси /продукти преминават включват действително 

усвоените средства за операциите, както и реално постигнатите продукти. За постигнатите 

резултати не се смята автоматично, че се дължат на изпълнените операции. Приносът на 

програмата следва да се установи чрез извършването на допълнителни оценки, като се 

приема фактът, че върху постигането на резултатите положително или отрицателно влияние 

имат и външни фактори, включително други политики/програми. В тази връзка, 

концепцията за „въздействие” не присъства в новия модел като трети ефект от изпълнението 

на програмите (след продуктите и резултатите) с най-високо ниво на абстракция. Вместо 

това, под въздействие се разбира „промяна, която може достоверно да бъде обвързана с 

интервенция“ (Gaffey 2012, стр. 1).  Следва да се отчете, че някои сравнително стари 

логически модели включват въздействието на външни фактори (напр. McLaughlin and Jordan 

1999 и McCawley 2002), но те не бяха широко-разпространени в ЕС при предходния 

програмен период.  

Необходимо е да се отбележи, че този модел не отчита връзките между отделните 

продукти/резултати по приоритетните оси на дадена програма, въпреки че според Sharpe 

(2011), те би следвало да се отчитат в процеса на програмиране  

Базовият логически модел най-често е критикуван, че прилага линейна логика и не отчита 

външни фактори върху изпълнението на дадена политика/програма/проект. Методът „Дърво 

на целите/проблемите“ е често използвана brainstorming техника, но не е пълноценен 

логически модел. Свързаният с него модел „Логическа матрица“ е детайлен и полезен, но не 

отчита идентифицираните нужди и е приложим основно на проектно ниво, а не на ниво 

комплексна политика / програма. Подходът „Процесен мониторинг на въздействието“ 
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разглежда динамично ресурсите и постигането на ефектите, като отчита, че е необходимо те 

да бъдат използвани от конкретни заинтересовани страни, за да се постигат целите на 

конкретната програма. Този интересен подход отчита външните фактори, но връзката между 

резултати и въздействие е неясна. (Вуцова, Нигошиян, 2017) 

 

Обобщение 

Всеки един от методите за оценка на въздействието описани в настоящата статия могат да 

бъдат прилагани към конкретни политики или интервенции, в зависимост от тяхната 

специфика, конкретната теория на промяната, специфичния характер на целевите групи и 

на заинтересованите страни, наличните данни, времевия обхват, тип оценка и др. Изборът 

на най-добрия подход зависи от наличните ресурси, от времевия обхват на оценката, 

достъпността на целевите групи и най-вече от целите и обхвата на оценката. Подходите 

могат да бъдат различни, да се допълват взаимно и зависят в най-голяма степен от 

преценката и анализа на оценяемостта и реалистичността на изпълнението. Повечето оценки 

са силен инструмент за определяне на ефективността и успеха на отделните политики. 

Трябва също така да се има предвид, че те са времеемки и избора на точно определен момент 

за тяхното провеждане е изключително важен.  
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ДВИЖЕЩАТА СИЛА ЗАД ПАРИТЕ: АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ 

„СОБСТВЕНОСТ“, „ДЪРЖАВА“ И „ПАРИ“ 

Димитър Кацарски, Докторант, Софийски университет 

Резюме: Предвид това, че социологията се занимава предимно с „обществото“ и процесите 

в него, е учудващо колко малко внимание е отдадено на един от основните елементи, който 

е внедрен в и задвижва механизма на обществената структура – „парите“. До труда на 

Джофри Ингам (1996; 1999; 2000; 2001; 2004; 2006; 2007; 2008; 2013) по тази тема главното 

внимание, както той посочва (Ingham, 2004, p. 9-10), е насочено към последствията от парите 

за „модерното общество“ при Гидънс (1990), „социалното им значение“ при Зелицер (1994) 

и проблемът за „финансовия капитал“ при Маркс, който е  засегнат индиректно. Огромното 

количество вторични социологически анализи върху работата на Вебер, свързана с 

капитализма, са слабо ангажирани с акцента, който той поставя върху парите (Ingham, 2004, 

p. 66), а по отношение на основополагащия труд на Зимел - „Философията на парите“ (The 

Philosophy of Money) Ингам (2004, p. 63) се съгласява с Дод с това, че той (трудът) е главно 

използван като подходящ апарат за анализирането на есенцията на парите, проявяваща се в 

„модерния начин на живот“, но не и за фундаменталното разбиране на самите пари.  

 

Ако издаването на „Природата на парите“ (The Nature of Money) през 2004 г. се приеме за 

точката, определяща периода „до Ингам“, то в следващия период се наблюдава известно 

завишаване на социологическия интерес към темата, като в търсенето на нови перспективи 

и контра-аргументи често се привежда и ролята на финансовите пазари239. По различен 

начин те присъстват в работите на Оле Бйерг (2014), Стефано Сгамбати (2015) и др., но дори 

и с този нов елемент проблемът за това какво са парите не изглежда напълно решен. Въпреки 

това всички тези раздвижвания в социологическите анализи потвърждават, че той не би 

трябвало да бъде причисляван единствено към полето на икономиката. В по-голяма степен 

обаче тази тема е присъствала почти изцяло именно там (Ingham, 1999, p. 77), но без успешно 

да се достигне до задоволителен отговор на търсения тук въпрос. (Ingham, 2004 pp. 7-8; 

Bjerg, 2014, p. 13). По-точното разбиране на фундаментите обаче, би позволило целият 

цикъл на теория–практика да бъде завъртян с по-голяма ефективност.   

По отношение на произхода на парите няма една линия, около която изследователите да се 

обединяват. Някои твърдят, че парите са се „заформили“ преди около 5000 г. в Египет. Други 

посочват към различни племенни бартерни структури (Wray, 2000, p. 43) или т. нар. 

„примитивни пари“ (Davies, 2002, pp. 34-61) като първоизточник на парите. Тези форми 

включват в себе си стотици видове различни предмети (Davies, 2002, p. 36), измежду които 

огромни каменни колела (Wray, 2000, p. 43), зъби на кит (Davies, 2002, p. 37) или, и това са 

най-популярните и най-дълго ползваните предмети, миди (cowrie shells), които са се 

събирали подобно на злато (Davies, 2002, p. 36). Чрез тези предмети се осъществяват 

различни разменни операции между и в съответните обществени структури (Wray, 2000, p. 

43). Към края на 18 в. в Уганда например поръчването на съпруга е струвало 2 миди (Davies, 

2002, p. 36). Към 1860 г. вече е било 1000, като този вид „пари“ продължава да се ползва до 

                                                           
239 Може да се спекулира, че това е така, поради разразилата се през 2007-8 г. финансова криза и широкия 

мащаб, до който са достигнали в момента финансовите пазари.  
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средата на 20 в. (Davies, 2002, p. 36-37). Ако се приеме бартерната система на древните 

общества, при които Мос (1950) изследва „дара“, като форма на „парична“ организация, то 

тогава и Кула (Kula) (пръстени, огърлици и т.н.) биха могли да се приемат за форма на пари 

(Mauss, 1950, pp. 17-29). В тази линия на мислене би могло да се заключи, че парите могат 

да приемат различни и всевъзможни форми. Някои изследователи подобно на френския 

икономист Турго (Turgot) са склонни да приемат, че всичко може да се превърне в пари 

(Davies, 2002, p. 28). Може да се очаква, че когато няма яснота какво точно са парите, да не 

е ясно и точно кога и как са произлезли, както и под каква форма. Изследователско 

предизвикателство е да се търси произхода на нещо, за което не се знае какво точно е.  

Въпреки че не е цел на този текст да търси дълбокото начало на различните парични форми, 

необходимо е някои от тях да бъдат споменати и частично разгледани, защото така ще се 

създаде референтна точка, която ще може да бъде използвана както като приложение в 

теорията, така и като средство, позволяващо по-доброто илюстриране на по-нататъшните 

анализи.  

Поради различни причини, които тук няма да могат да бъдат изброени, генерално може да 

се каже, че като най-близка форма на „пари“ и начин на опериране на финансовите 

отношения в обществото до познатите такива в съвремието, е най-уместно да се приеме тази, 

която се заформя преди около 5000 г. в специфичните системи на империите на Египет и 

Месопотамия (от 3000 г. пр. н. е. до 500 пр. н. е.) (Ingham, 2004, p. 93). Те се считат за първи 

„икономики“, доколкото чрез овладяване на агрикултурата са успели да подсигурят 

минимален жизнен стандарт, който е бил организиран в определен сектор на обществото, 

предоставящ условия за разпределение на труда (Ingham, 2004, p. 93). Динамиката на 

„икономическите“ отношения в обществото е била задвижвана от храмовете и дворците, 

където са се съхранявали различни ценни стоки (ценни метали, жито и др.), които са били 

използвани в организирането на назначаване и трансфер на кредити (Ingham, 2004, p. 96). За 

това са се използвали глинени плочки (Ingham, 2004, p. 96), на които са се записвали 

количеството взет материал, думата шубати (shubati), лицата, които са били въвлечени в 

отношението, дата и печат на получателя (Wray, 2000, p. 44). Ресурсът се е набавял чрез 

таксуване на населението - първоначално се е изисквало по 10% от всичко, произведено от 

селата, като в последствие се преминава към фиксирани количества жито, които е трябвало 

да бъдат изплащани (Wray, 2000, p. 43). Тези „житни стандарти“ поставят началото на 

ранните форми на „разчетните единици“ (money of account) мина, шекел, лира и паунд 

(Wray, 2000, p. 43). В началото не е било необходимо те да са под формата на монети -  

изразявали са се в количество (тегло) сребро (Ingham, 2004, pp. 50-51) – един шекел струва 

определено количество сребро. Тези факти водят Рей (2000, pp. 43-44) до заключението, че 

парите не изглежда да сa произлезли като средство за минимализиране на разходите по 

размяната, нито че монетите са първите пари. Според него (Wray, 2000, p. 44) пазарите са 

функционирали успешно и преди и след появата на монетите, а като допълнение към това 

той добавя, че те по никакъв начин не са намалявали транзакционните разходи в паричните 

операции. Поради тези причини Рей (Wray, 2000, p. 43-44) пише, че парите, а и монетите 

конкретно, са произлезли като разчетна единица, с която са се измервали данъците към 

двореца и чиято основна цел е била насочена към изплащането на тези данъци. Ингам (2000, 

pp. 94-95) приема за вероятен този сценарии, като подсилва това твърдение с факта, че 

първите монети са били с прекалено голяма стойност, такава че една монета е била 

равносилна на една месечна житна такса (Ingham, 2004, p. 95) или дори 10 овце (Wray, 2000, 
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p. 45), което, също така, намалява вероятността те да са били ползвани във вече „развит“ 

пазар.  

От написаното по-горе следва, че организирането на паричните отношения е било възможно 

и се е случвало и без участието на монети. Паралелно с тях се развиват и други средства, 

които са се ползвали като „пари“ например „отчетни пръчки“ (tally sticks), които са били в 

редица направления напълно достатъчни (Wray, 2000, pp. 45-47). Те (монетите), произлезели 

като „платежен символ“ (pay token) за плащане на данъци към правителствата (Wray, 2000, 

p. 46), заемат централно място и в пазарните отношения, без първоначалният „план“ да е 

бил такъв (Wray, 2000, p. 46). Като „ревностно пазен инструмент на държавата“ (Ingham, 

2004, p. 100) тяхната стойност изглежда да идва по-скоро от правителството, отколкото от 

присъщата ценност на материала, от който са направени или стои зад тях (Wray, 2000, p. 47). 

Мински, Смит, Кнап, Лърнър също припознават ролята на държавата в създаването на 

стойността на парите (Wray, 2000, pp. 57-58). Тази теория, a и формирането на парите като 

дълг, е основна линия на анализ на редица автори (Ingham, 2001, p. 306), но в основата си тя 

е в силно противоречие с ортодоксалните икономически анализи за естеството на парите и 

бартерната (стоковата) теория, която е все още стандартно обяснение за парите в 

икономическите учебници (Bjerg, 2014, p. 84) и която е всъщност доста по-„стара“ от 

типичното очакване – поне от Аристотел насам (Ingham, 2004, p. 16). По отношение на 

аргументацията относно дискредитирането на тази теория този текст застава зад анализа на 

Ингам и я приема за логически и исторически не напълно издържана и съответно 

подвеждаща. С цел компресиране на обема на настоящия труд, а и поради това, че Ингам 

предлага подробна разработка по темата, тази аргументация няма да бъде изложена тук240.  

Потенциална опасност и „изкушение“ пред анализите на парите е евентуалното смесване на 

формата и есенцията им. Може да се дебатира, че точно това се случва в анализа на Зелицер 

(1989) и работите на Дод (2005a; 2005b), а също и при Коен (Cohen) и Харт (Hart) (Ingham, 

2007, p. 268). Безспорно то става повод за занижаване на ефективността в академичната 

комуникация между Ингам и Дод (Ingham, 2006; 2007; Dodd, 2013). Поради тези причини 

като уместен вариант тук се приема този, при който първата стъпка в описанието на 

спецификите на парите е отнесена към ясното разделение на тяхната „двойственост“.  

Когато се говори за „пари“, не е правилно да се визуализират единствено техните 

материални проявления. Те (парите) не са единствено монетите, банкнотите, електронните 

импулси и т.н. Понятието „пари“ трябва да се разчупи на (поне) два отделни елемента. 

Единият е това, че парите са идея/ абстракция. Другият е тяхното материално проявление. 

Според Игнам (2006, p. 270) първо трябва да се формира абстракцията, защото без нея 

материалните форми на парите (монети, банкноти и т.н.) няма да имат качество „паричност“. 

Това, в което най-вече се изразява абстрактността на парите, е свойството им на „разчетна 

единица“. Според Вебер (1978, p. 81) това е най-важното им качество – то позволява да се 

правят монетарните калкулации, т.е. позволява възможността да се назначават количествени 

парични стойности на всички стоки и услуги. Ингам се присъединява към Вебер (1978), 

Кнап (1924 [1907]), Кейнс (2013 [1930]) и Райт (2000) в това, че тази абстрактност на парите 

(съществуваща основно в това, че са разчетна единица) няма как да бъде формирана, без 

намесата на власт/ авторитет. Според него в повечето случай тази власт/ авторитет е 

въплътена във формата на банкови системи и държави (правителства), обикновено 

                                                           
240 За справка може да се проверят работите на Ингам и по-конкретно – 2000, 2004, 2007 и др. както и 
Дейсвис (2002, Pp. 15-16) и др.  
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обвързани в своеобразни отношения. По този начин гарант и главен „производител“ на тази 

абстрактност се явява властта/ авторитета (най-често държавите и банките). Пример за това 

може да се намери по-нагоре в историческия сегмент на този текст. „Произвеждането“ 

възниква в следствие на специфичните социални отношения на кредит/ дълг. Но какво точно 

разбира Ингам под  „социални отношения на кредит/ дълг? Ето какво пише по този въпрос:  

 „Парите са не просто социално произведени, но са всъщност съставени от социални 

отношения на кредит/ дълг деноминиран в абстрактна разчетна единица. Първо издателите 

обещават да приемат като платежно средство за всеки дълг, деноминиран в декларираната 

от тях разчетна единица, формата на пари, която те са произвели и която се намира в същата 

разчетна единица. Второ (…) парите могат да съществуват като кредит за притежателя им, 

единствено доколкото има други дългове, деноминирани в същата разчетна единица и 

очакващи погасяване. С други думи парите не могат да бъдат създадени, без създаването на 

дълг.“ (Ingham, 2006, p. 261). „.[Те] са кредит за потребителя, защото те са дълг за издателя. 

(Издателите обещават да приемат обратно собствените си пари, за да се изплати дългът.) 

Така на притежателя на парите едновременно му се дължат блага и притежава средствата да 

изплати всеки договорен дълг в разчетна единица дълг, който съществува в монетарното 

пространство [това покрива и важното условие за „неперсоналност“]. (…) [Съответно] 

паричният дълг може да се назначава, или трансферира или договаря. Всички пари са 

кредит, но не е вярно, че всеки кредит е пари.“ (Ingham, 2004, p. 72). Накрая „трябва да бъде 

отбелязано, че дори ежедневните монетарни размени също включват в себе си краткосрочни 

„договори“ за дълг, при които монетата например се отдава, за да се погаси дълг, произведен 

от договарянето за покупката на вестник“ (Ingham, 2006, p. 261) 

След като абстрактността на парите е вече налична, то тя може да се овладява и да се прилага 

по различни начини. Тук идва мястото на материалните форми на парите. Именно защото 

паричността е социално конструирана от кредит/ дълг отношения, тя може да се 

материализира, така че различни предмети – кръгли парчета метал, пръчки, зъби, хартия, 

пластмасови карти, електронни импулси и т.н. – да се превръщат в пари (Ingham, 2007, p. 

266). Тя се проектира върху материалните форми – двете неща са отделни и не са еднакви. 

По този начин парите не могат да се пипнат физически, както Иннес (1914) отбелязва. 

Единственото средството, което ги репрезентира, може да бъде докоснато.  

Както вече беше споменато от историческа гледна точка ролята на държавата в 

производството на пари е безспорна за Игнам (2007, p. 269). Освен хронологично 

исторически, той (2007, p. 269) подсилва аргумента си и с примери за това, че винаги когато 

са се появявали конкурентни валути на държавните, това е означавало, че държавния апарат 

е бил отслабен (за справка – Русия след падането на комунизма, описана в работата на 

Удръф (1999) и Аржентина при Ингам (2004, pp. 165-174)). С това елементите, които той 

включва в неговия анализ на парите, са три: 1) социални отношения на кредт/ дълг; 2) власт/ 

авторитет (най-често изразен чрез банки и правителства; 3) материално проявление на 
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абстрактната разчета единица на паричността. Графично теорията може да бъде изобразена 

така: 

 

Този текст се съгласява с така изложената теория и я приема за основа и отправна точка, но 

с известни условности. Те ще станат ясни в продължението на настоящия труд, където също 

така ще се обърне допълнително внимание и на някои основополагащи специфики на 

парите, чрез които ще бъде направено опит да се допринесе за по-доброто разбиране на 

тяхното естество.  

Предпоставката, която текстът ще следва по-надолу, е, че преди всичко парите са 

инструмент за преразпределението на собственост. За да стане напълно ясно това 

изречение трябва да се определи какво точно ще се разбира под понятието „собственост“. 

Понятието „собственост“ тук ще бъде разработено в неговия по-широк смисъл, т.е. няма да 

се говори, освен ако не се уточни изрично, за частна собственост, за обществена собственост 

и т.н. До голямата степен конотацията му ще бъде по-скоро в смисъл на „притежание“. Този 

втори термин също е особен, но в продължението на текста и двата следва да бъдат 

разработени, така че да послужат за целите на настоящия труд.  

Както Алан Макфарлин (2011) отбелязва в една от неговите лекции често срещно разбиране 

за това какво е „собственост“ е това, при което самите предмети се смятат за собственост. 

Фокусът по този начин се насочва към конкретните физически обекти – собствеността е 
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къщата или колата, или дрехата, или химикалката и т.н. Това първоначално интуитивно 

разбиране за „собственост“ лесно може да се опровергае. Примерът, който дава Макфарлин 

(2011), е, че когато „нечия“ химикалка бъде изхвърлена „на улицата“, т.е. далеч от 

обкръжението на своя притежател, то тя вече става „ничия“. Всеки може да мине, да я вземе 

и да стане „негова“, т.е. химикалката не е собственост сама по себе си. Това следва да 

подскаже, че за да бъде нещо „собственост“, то трябва да бъде положено като минимум в 

определен контекст. Тази линия на разсъждение ще бъде развита по-надолу в текста, но 

преди това ще се направи „стъпка назад“ до момента, при който се случва промяната, 

позволяваща дадено нещо да може да се превърне в собственост.  

Обектите и предметите сами по себе си не са собственост. За да станат, то обстоятелствата 

около тях трябва да се променят. Например в момента в космоса има голям брой планети, 

звезди и т.н., за които никой не знае. На този етап те на са на никого, т.е. те съществуват, 

без да са нечия собственост. Моментът, в който някоя от тях се открие, е особено важен, 

защото тогава се случва възможността за първата промяна. Първата стъпка обаче е все пак 

те да бъдат намерени.  

Няма как нещо да стане собственост, без преди това като минимум то да бъде открито. Това 

твърдение може и да изглежда само-очевидно на теоретично ниво, но на практическо това 

не винаги е така. Неразпознати обекти като „обекти“ не съществуват единствено в далечния 

космос, но и в най-близкото географско пространство. Различни видове микроорганизми 

например не са били познати през по-голямата част от човешката история. Те са 

съществували и са съставлявали действителността, но не са били „открити“ и съответно не 

са били част от нашето познание.  Не само това, но и различните общества може да 

(не)разпознават различни обекти в едно и също нещо, т.е. за едни хора нещо може да 

„съществува“ и да е ценно, докато за други не. Така вариантите, при които нещо може да се 

открие, са два: 1) обекта съществува, но не се разпознава; 2) обекта се разпознава, но в 

ограничен вариант на неговите качества. Акцентът по-горе се поставя върху „нещо“ не 

защото някои обекти не могат да се видят с „просто око“, какъвто е случая с 

микроорганизмите или планетите, но именно защото не винаги „обекта“, към който се 

насочва вниманието тук, е във физическа форма. „Обект“ може да се открие и разпознае по 

аналогичен начин и в идея или абстракция. Това може да е дадена последователност от ноти 

(песен, симфония и т.н.), математическо уравнение, жестове, изразяващи ритуал, 

определено характерно поведение, единица за звукова честота, приказен герой, морален, 

културен, религиозен, политически кодекс и правила и др. Спектърът на това какво може да 

се разпознае като „обект“ и контекста, в който може да се положи, е прекалено голям, за да 

може да се „преброи“. Въпреки това не се говори просто единствено за „нещо“, защото 

„нещо“ е неопределено, докато обекта е дешифрирано „нещо“. Важно е да се отбележи, че 

той (обектът) „оживява“ в действията на хората спрямо степента, в която е разпознат. Какво 

обаче се променя, когато нещо вече е открито и обособено като обект? 

Когато нещо бъде „открито“ и се превърне в „обект“ в зависимост от възможните качества, 

които биват припознавани в него, се отваря възможност за предприемането на различни 

действия, които кореспондират с тези качества. Самото откриване все още не го превръща 

в „собственост“. Когато някоя нова планета бъде открита, обикновено хората или 

организацията, които са я открили ѝ дават някакво означение (име). В някаква степен това 

е някакво „боравене“ с този обект, но е твърде недостатъчно, за да може да се каже, че тя е 

вече „собственост“ на своите откриватели. По-скоро тя вече е просто припозната като 
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съществуващ обект в широкия смисъл на тази дума, който беше очертан по-горе – 

разпозната е. Въпреки това елементите на това какво е „собственост“ постепенно започват 

да се обособяват. На този етап вече може да се изведе връзката човек (хора) – обект. Ако 

откритието е не далечна планета, но плодороден и богат на ресурси остров, хората, които са 

го открили, могат да се възползват от качествата, които разпознават в него (в случая 

плодородността му и ресурсите). Така те започват да ядат плодовете, да събират и използват 

ресурсите, да обработват земята и т.н., т.е. започват да „боравят“ с него или по-точно казано 

- започват да влизат във владение.  

Според Милонакис и Мерамвелиотакис (2012, pp. 6-7) основополагащ труд за това какво е 

собственост в икономическото поле е този на Коус (Coase) от 1960 г. Вълната от 

последвалите разработки след това се концентрира предимно върху отношението между 

човек (хора) – обект (Milonakis and Meramveliotakis, 2012, p. 7). По този начин правата върху 

собствеността са дефинирани единствено по отношение на действията, които хората могат 

да упражняват върху нещата, които притежават (Milonakis and Meramveliotakis, 2012, p. 7). 

Дори при този тип обяснение на собствеността (човек (хора) – обект) става видимо, че 

собствеността започва да се образува, когато към съответния обект започват да се отнасят 

дадени възможни и допустими действия, т.е. какво може да се прави с него, т.е. какви са 

правата на собственика (собствениците). Отношението човек (хора) – обект обаче все още 

съдържа в себе си някои неточности.  

Когато Маркс (1948, pp. 71-72) говори за частните собственици, той обръща внимание на 

това, че стоките сами по себе си са пасивни обекти, т.е. човекът е този, който трябва да се 

разполага с тях („стоките не могат сами да ходят на пазар и сами да се разменят“ (Маркс, 

1948, p. 71)). Една от характеристиките на стоките в примера на Маркс е това, че те са 

собственост, в случая  частна. За да се осъществи дадена търговска транзакция, при която 

собствеността върху стоката (обекта) преминава от един агент в друг, то е необходимо да 

бъдат осъществени определени действия от хората, въвлечени в това отношение. Маркс 

(1948, p. 72) се фокусира върху това, че лицата в това отношение са инвестирали волята си 

в нещата, които ще се разменят, т.е. чрез собствената си воля те се разполагат с тях, 

следователно за да се случи преразпределението на собствеността, е необходимо волево 

отношение между различните страни. Така единият присвоява чуждата стока, а другият 

отчуждава своята (Маркс, 1948, p. 72). Маркс поставя акцент върху „волево отношение“ от 

една страна, защото то предполага договаряне на условията, т.е. договор, а от друга защото 

по този начин се усилва важността на това, че хората са двигател на това преразпределение. 

Конструирането на собствеността като определена връзка между хората, която определя 

границите на възможните действия (правата) спрямо обекта, е анализ, който е бил 

„засенчван“, докато фокусът е бил насочван към отношението между индивида/ ите и обекта 

(Milonakis and Meramveliotakis, 2012, p. 7). След по-дълбоко вникване обаче в структурата 

на това, което изразява понятието „собственост“, може да се каже, че тази обяснителна 

линия обхваща по-обстойно и детайлно проблема.  

Хънт (2003, p. 95) твърди, че „отделен (изолиран) индивид може да ползва всеки материален 

обект по какъвто начин пожелае, съобразявайки се единствено със законите на физиката, 

химията и анатомията. Той или тя не би имал(а) никаква необходимост и никаква концепция 

за правата си върху собствеността.“ Когато обаче към „изолирания индивид“ се присъединят 

още хора, то тогава ситуацията се изменя. Това в каква степен обектът ще може да бъде 

ползван, ще бъде договаряно между индивидите. Ето защо Алчиан и Демсец (1973, p. 17) 
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пишат, че това, което се притежава (т.е. собствеността), е не толкова самия обект, колкото 

правата за неговото ползване му. Тези права често се определят не просто в това какво може 

да се прави, но и с това какво е забранено. „Да „притежаваш земя“ обикновено означава да 

имаш право да ореш (или не) почвата ѝ, да я обработваш, да предлагаш тези права за 

продажба на друг и т.н., но не и да имаш право да хвърляш почвата по минувачите, да я 

използваш, за да отклоняваш потока на река или да задължиш някой да я купи. Това, което 

се притежава, са социално разпознати права за действие“ (Alchian and Demsetz, 1973, p. 17). 

Те са „социално разпознати“, защото останалите индивиди, които са част от обществото, в 

което индивида се намира, също действат по начин, който следва да покаже, че са съгласни. 

Това е елементът на „договореност“ в „собствеността“, на който ще се обърне допълнително 

внимание по-надолу. Правата върху обекта не са само спрямо обекта, но засягат и 

останалите хора, които са част от „договорката“. Да „притежаваш земя“ означава също и 

другите да не могат да влизат на нея без твое позволение. Те трябва да не влизат без 

позволение. Това означава, че правата са отнесени не само към действията на „собственика“, 

но и към действията на останалите. От тях също се изисква да действат по определен начин, 

за да може „собствеността“ да се случва. Тя „оживява“ в отношението на собственика и 

останалите. За това връзката е не между човек (хора) – обект, а между човек (хора) – човек 

(хора). Това, че „собствеността“ е продукт на действията на поне две страни, влизащи в 

отношение, показва също и че тя не е статична, но е положена в постоянен процес. Ето защо, 

както беше написано по-горе, тя постоянно се случва – тя е продукт не на еднократни 

действия, а на постоянно случващите се такива. Докато даден обект е „собственост“, всички 

участници в „договора“ трябва да изпълняват своята част от уговорката постоянно. 

Непрестанното производство на собствеността е не просто задължително условие, то е 

неизбежно. Това е така поради два основни фактора – време и това, че абсолютното 

притежание е невъзможно.  

Само по себе си притежанието на определен обект е невъзможно. Човек нищо не може 

„истински“ да притежава241. Както твърдят Алчиан и Демсец (1973, p. 17) това, което можеш 

да „притежаваш“ са правата върху обект. Тези права също са задължително подложени на 

определени ограничения и рестрикции. От написаното по-горе става ясно, че когато един 

обект стане собственост, хората влизат в определена „договореност“, която трябва 

постоянно да се изпълнява. Нещо е „мое“, докато другите също го приемат за „мое“. От 

всичко това следва, че ако хората спрат да действат по начин, по който да произвеждат 

собствеността, тя ще изчезне. Тези действия са положени във времева линия, т.е. факторът 

„време“ е наличен във всяка една конструкция на собственост. След като договореността 

нещо да е собственост е низ от постоянно случващите се действия от всеки човек, въвлечен 

в отношението, то става така, че няма как времето да не е съставен елемент. Това означава, 

че самото притежание (собствеността) има ритъм на действията, подобно на конструкцията 

на песен, който също трябва да се съобразява. Например понастоящем законът на редица 

държави постановява, че ако даден имот не е потърсен в определен период от време 

(например 10 г.), то той може да бъде придобит по давност, т.е. ако собственикът 10 г. не е 

направил едно действие, което да сигнализира, че обектът е негова собственост, той няма 

                                                           
241 Единственото, което може да се каже, че истински притежава, е собствения си живот (душа, животворна 

субстанция и т.н.). Това „истинско притежание“ обаче не може да се размени, продаде или да бъде отказано. 

То винаги е. Тази тема е в страни от фокуса на настоящия текст и за това няма да бъде продължавана тук. 

Уточнението се прави освен за прецизност и за това, че неговото удържане прави по-нататъшния текст по-

ясен.  
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вече да бъде възприеман за „собственик“ от останалите индивиди, въвлечени в 

„договорката“. Дори и един ден след срокът да се „появи“, той вече ще е „закъснял“ и 

собствеността вече ще се е де-конструирала (образно казано - подобно на това когато един 

барабанист пропуска момента, когато трябва да влезе в ритъм, защото не съобразява 

темпото и съответно „песента“ се разваля). Ако обектът, върху който собствеността е 

надградена, е все още разпознаван, то тя може да се конструира наново.  

Твърдението, че човек не може да притежава нищо, се разпростира не просто до „типично 

външни“ на него обекти, но и до неговото собствено тяло. За да стане то „собственост“, т.е. 

за да може индивида да се обръща към тялото си като към „мое“, то трябва да премине същия 

процес, като всеки друг разпознат обект. Робството е показателен пример за този факт. 

Финкелман (2012) описват как робското тяло е положено в законова уредба, която 

юридически го третира подобно на вещ. Робството е вид „собственост“. Дори и то да не 

съществува като форма в момента (в „западния“ свят), собствеността върху тялото 

продължава да изисква това да бъде „договорена“ (дори юридически). Има лимит към това 

какво може човек да прави с тялото си и какво другите могат и трябва да правят с него. 

Точно както всеки друг обект неговата „собственост“ се случва в отношението, което е 

съставено от постоянния поток от действия между всички индивиди, въвлечени в 

„споразумението“. Спецификите на това какви ще са относително възможните действия и 

условностите ще са заложени в разпознатите качества. Това далеч не е валидно само за 

„тялото“, но за всеки обект. Всъщност основната ролята на вече разпознатия обект в 

конструирането на „собствеността“ е на своеобразен „договор“ за това какви да трябва да 

бъдат относително242 възможните действия на индивидите, които са въвлечени в 

отношението. В този смисъл при примера на Маркс по-горе, при който частните 

собственици разменят стоки, това, което се разменя, е не толкова материални вещи, колкото 

материални носители на сравнително „договорени“ човешки действия, който се случват и 

се очаква да се случват в бъдеще спрямо очакван предполагаем период от време, т.е. разменя 

се по-скоро контрола върху човешки действия, отколкото материални обекти.  

По-горе в текста в частта, която е ангажирана с описанието на началото на процеса за това 

как обекта се превръща в собственост, когато „островът“ става „собственост“, се използва 

изразът „влизане във владение“. Собствеността не би била собственост, ако не се владее. 

Както обаче беше описано по-горе това, което се владее е не толкова обекта, колкото 

човешките действия „договорени“ в него. Да се „владее“ нещо предполага наличието на 

някакъв тип сила. Ако нещо е „мое“, то значи не може да бъде на друг човек, не и по едно и 

също време. Съответно ако някой иска да „вземе“ моята собственост, за да продължи тя да 

бъде „моя“, трябва да има някаква определена сила, която да я предпазва. За да може 

съответно собственикът да остане такъв, то той трябва да се ползва от някаква протекция. 

Тази „протекция“ идва именно от това, че по-голямата част от колективното обединение, 

където се случва собствеността, или по-точно казано - частта, която е по-силна от останалата 

част в колективното обединение - действа така, сякаш е съгласна с „уговорката“ относно 

начина, по който се образува конкретната собственост. Формирането на сила, чрез която да 

се осъществява социалния контрол върху собствеността е още едно необходимо условие, за 

да може тя да съществува. Дори и ако фокусът се отнесе не към реално съществуващите 

колективни обединения, но към утопично, перфектно общество, където никой не пожелава 

                                                           
242 „Относително“ – защото условностите никога не може да се категоризират с прецизност не само на 

„ежедневно“ ниво, но и в най-детайлния юридически договор.   
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притежанията на някой друг, чисто логически е невъзможно да не съществува 

„договореност“ относно (формите на ) собствеността243, а това неизбежно отвежда към 

образуването на сила в потенция, която е с регулаторни цели. Това, че не би се използвала, 

не означава, че няма да я има. Стана ясно, че тази сила е продукт на колективното 

обединение, в което се организират различните видове собствености. Момента на 

овладяване на определен обект е този, при който колективното обединение го превръща в 

собственост. Вече съществуването на собствеността предполага определен правила, които 

трябва да се спазват от всеки, споделящ границите на съответното колективно социално 

обединение. Това означава, че не просто всеки вътрешен член, но и всеки „чужденец“ трябва 

да се съобразява с нормите. Установените правила са гарантирани със сила, която се 

проявява тогава, когато има „нарушения“. Както бе отбелязано по-горе когато има 

колективно обединение, то неизбежно има и някаква „договореност“ на определени форми 

на собственост.  

Самите форми на собственост могат да бъдат организирани по безброй много начини. Те 

съвсем не са единствено „частна“ или „държавна“. На теоретично ниво възможните 

конфигурации нямат край (Kornai, 2007 [1992], p. 67). Бейли (1992) дава пример, при който 

собствеността се мени дори спрямо сезоните. Различните видове собственост не само, че не 

могат да бъдат изброени, но също така и преливат една в друга. Брейки (2011, p. 246) обръща 

внимание на това, че собственостите мога да са сформирани на различни пластове, които 

често се припокриват. Различни индивиди или група от индивиди могат да имат различни 

правомощия върху един и същ обект. Според Брейки (2011, p. 246) това свойство на 

собствеността е норма, а не изключение. Съответно  при различните формирования на 

собствеността (които с цел да се съкрати обема на текста, няма да бъдат анализирани тук)  

властта, отговорността и управлението на собственостите се организират по различен начин. 

От работите на Корнай (2007) и Вебер (относно борсата) може да се види, че типичен модел 

при колективно-споделената собственост е този, при който властта се канализира в една 

точка. Въпреки че тук няма да може подробно да се изложи логическият принцип зад това 

твърдение, в груб вид той може да се представи така: има един обект, който може да бъде 

управляван по един (или тясно на брой) начин. Ако той е притежание на един индивид, то 

тогава само този индивид решава как да се процедира. Ако обектът стане на двама, тогава 

двамата трябва да се съобразяват с едната линия за действие. Ако са трима – тримата. 

Колкото и да стават участниците, въвлечени в управлението на обекта и ползващи се от 

него, възможността за  вземане на действие остава една (или тясно ограничен брой) и 

съответно всички трябва да се съобразяват с нея, т.е. стават подвластни на нея. Иронично 

колкото повече някоя собственост става на „колектива“ (на „хората“, на „народа“ и т.н.), 

толкова повече властта ще се концентрира.  

Във всяка държавна организация в съвременния свят оперират различни форми на 

колективна собственост. Едни от тях например са вътрешна сигурност (полиция), външна 

сигурност (армия) и споделена поземлена площ244. Всеки индивид, който се намира на 

територията на съответната държава, е въвлечен в отношението, което е образувано от тези 

                                                           
243 Няма как да не съществуване притежание, а то предполага някаква „договореност“. Отчасти това е 

аналогично с твърдението на Питър Бъргър, че няма как да има общество без социален контрол, което той 

защитава в книгата си Покана за социология.    
244 От по-горната част на текста може да се извлече информация, че видовете са много повече (например 

здравеопазване, образование, защита на горите, инфраструктура и т.н.), както и че съществуват различни 

форми собствености (например частна полиция и др.), но те не се споменават, за да не се отклонява текстът.  



539 

колективни собствености. Това означава, че той/ тя придобива определени правомощия – 

защитаван е от полицията/ армията и може да заема определено пространство от земята245. 

Тъй като той става своеобразен „съ-собственик“ върху тези обекти246, спрямо механизма, по 

който функционира собствеността, освен правомощията той получава и определени 

отговорности и задължения. В случая той е не просто участник в „договореност“ относно 

някаква форма на собственост, но е въвлечен конкретно все в някаква „колективна/ 

споделена“ собственост. Като „общ“ обект отговорността за „поддържането“ на тези 

собствености в повечето случаи възлага „задълженията“ да се изплащат по определен начин. 

Това „изплащане“ най-често се случва чрез събирането на данъци. Данъците се събират чрез 

използването на конкретната парична форма, която е провъзгласена за доминираща на 

съответната територия. Изискването на данък чрез тази форма задвижва процес, който 

затвърждава „съответните“ пари като „основни“, т.е. независимо дали ще се надградят други 

парични образувания (крипто валута, купони, друга валута, безпаричен бартер на стоки и 

т.н.) или начини за преразпределянето на „собственост“, крайната форма, до която те трябва 

да бъдат сведени, ще е тази, която е продиктувана от държавния властови апарат. Това е 

грубо описание на процеса, който отчасти съставлява т. нар. „държавна теория“, която беше 

скицирана по-горе и към която се присъединяват Рей, Инес, Ингам, Кнап и др. Ингам (2004, 

p. 76) обръща внимание на това, че „монополизираното възлагане на разчетна единица и 

отказът да се приема някой друг освен кредитния носител на издателя вървят ръка за ръка с 

монополизирането на физическа сила“. Обобщено казано: колективните собствености, в 

смисълът, който беше описан по-горе, в едно социално обединение (в случая държава) 

излъчват концентриран властови апарат, чрез който те се управляват247. Управлението 

определя „посоката“, в която тези собствености ще се насочват. „Движението“ и 

поддръжката изискват ресурси, които се набавят чрез данъци. „Монополизирането на сила“, 

което споменава Ингам, е естествено образувание в този процес, позволяващо да се 

упражнява контрол, т.е. успешно да се събират данъците и да се удържат установените 

правила.  

Противно на това, което Оле Бйерг (2014, p. 82; p. 103; pp. 140-141; pp. 233-234) на няколко 

пъти намеква в книгата си, а именно че парите имат стойност, предимно защото хората 

вярват и действат така, сякаш те имат стойност, последствията от тяхното „нямане“ водят 

до съвсем реални ефекти, които със сигурност засягат дори и според разбиранията на Бйерг, 

неща, които се приемат за „стойностни“ и „реални“. Логически дори да приемем, че парите 

нищо не репрезентират и са изцяло една изградена илюзия, то това, че тяхното „не-

притежание“ води до загуба на нещата, които се смята, че имат „реална“ стойност, прави 

така, че и самите пари няма как да нямат стойност. Това е така, защото механизмите, в който 

парите са съставен и ключов елемент, оперират по начин, който води до съвсем реални 

последици, които се случват независимо дали човек вярва в тях или не. Бйерг всъщност сам 

разпознава (Bjerg, 2014, p. 103) това, че самото „желание“ за пари под формата на данъци, 

които са наложени от държавата върху гражданите, е достатъчно за задвижване на цикъл, 

                                                           
245 „Да заема определено пространство от земята“ означава дори разходка в парк. 
246 Въпреки че вече беше описано, с цел да бъде напълно ясно, отново трябва да се повтори: и полицията и 

земята са обекти в гореописания смисъл, овладени и превърнати в „собственост“ като съответно по този 

начин и двете се свеждат до и представляват човешки действия.  
247 Това „обобщение“ е „грубо“, доколкото пропуска всички аномалии, специфики и особености в този процес. 

Тези детайли се съкращават с цел да се очертае общата линия, по която се случва процесът на колективната 

собственост, който ще е необходим за следходните анализи.  
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който след това се само-произвежда дори хората да не вярват, че зад парите има реална 

стойност. Той повдига въпроса за „вярването“ в парите, изхождайки от една 

„действителност“, която може (и се) образува на едно „по-горно“ ниво. Така той 

имплицитно очертава два момента: 1) момента, при който държавата задължително изисква 

данъци под формата на пари, които трябва да се плащат и който създават реална опасност, 

която съответно поражда „желанието“ за притежанието на пари; 2) и втори момент, при 

който се надгражда друга действителност, при която не е ясно защо парите функционират 

по начина, по който е наличен, т.е. защо хората продължават да вярват и действат така, 

сякаш парите реално репрезентират нещо реално. Този втори момент се случва с парите, 

които „остават“, след плащането на данъците.  

В първия момент „държавата“ има интенцията да въздейства на всеки индивид, който се 

намира на нейната територия. „Държавата“ тук се разбира в опростен вариант като набор от 

колективни собствености, които, както бе описано по-горе, в тяхното крайно проявление са 

всъщност конкретни човешки действия. Нейната крайна граница ще е определена от най-

всеобхващащата колективна собственост (например земята, армията или др.)248. 

„Въздействието“, което се споменава по-горе, се прави с цел да се поддържат и управляват 

тези колективни собствености. Както вече се разбра това става основно чрез вземането на 

данъци, но и чрез всякакви други такси. Осъществяването на този процес става чрез 

използването на установената парична форма. Това означава, че всеки един индивид в 

рамките на държавата, независимо по какъв начин ще си изкарва прехраната, накрая трябва 

задължително да има тези пари, които държавата е наложила и е приела за валидни, ако не 

иска да понесе пълните последствия на „неплатени данъци и такси“. Без значение как 

индивида ще управлява своите собствености, той/ тя трябва да се сдобие с „избраните“ пари. 

В този смисъл е очаквано той/ тя също да започне да използва тези пари, за да управлява 

собствените си ресурси. Тук е момента отново да се обърне внимание на това, че 

собствеността е именно човешки действия, а не статични обекти или статични права/ 

правила. Заплащането на наемен249 труд също „купува“ единствено действията на човек, 

спрямо специфичните разпознати качества на обекта на неговата „собственост“ (например 

наема се дадено тяло в качеството му да „пренася тухли“ с бързина от 30 тухли на час). 

Плаща се отново за определени действия в определен времеви период. По отношение на 

„собствеността“ няма разлика с всеки друг разпознат обект. Дали ще е кофа или индивид 

процесът не се променя – притежанието отново се „договаря“ съобразно разпознатите 

качества и стойности. В този смисъл когато се казва, че индивида „управлява своите 

собствености“, трябва да се удържа и това уточнение. 

Когато някой е неспособен да изпълнява своите отговорности към колективната 

собственост, правата върху тях следва да бъдат отнети чрез физическата сила, за която 

Ингам пише. Съответно неговите собствености, които са в пряка връзка с колективните 

собствености (аналогично с примера с „напластяванията“, които Брейки описва), ще бъдат 

застрашени от това вече да не са на него или не по начина, по който са били. Всеки 

„участник“ в колективната собственост е изправен пред реалността на тази физическа сила, 

                                                           
248 Дефиницията на „държава“ не претендира да дава детайлно определени за това понятие, колкото да положи 

вся някакви граници, в който колективната собственост(и) се изразява(т) и позволява(т) процеса на 

„производство“ на пари, който е описан по-горе в този текст, т.е. предлага крайна инстанция с върховен 

авторитет върху формата на пари.  
249 „Наемането“ е форма на реконструиране на „собствеността“ в широкия смисъл, в който се ползва в този 

текст.  
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която може да доведе до последици, които ще са специфични спрямо конкретното социално 

обединение. От всичко това следва, че колкото по-малко пари има някой, толкова по-

„близо“ се намира до директна конфронтация с тази сила. Ако няма никакви, той/ тя влиза 

в сблъсък с нея. Тя не е някаква мистифицирана енергия, а е реални хора, извършващи 

реални действия, следвайки общите правилата на колективната собственост, водещи до 

реални последици. Следователно както вече беше казано по-горе, индивида трябва да се 

увери, че ще разполага с установените пари. Все някаква част от неговите собствености ще 

трябва да бъде оценена чрез този вид пари. Това означава, че по необходимост тези пари 

започват да влизат в обръщение поне за някаква част от наличните други собствености. По 

този начин те излизат извън строгия цикъл на отношението между „държава“ и хората, 

които я съставляват, и започват да се ползват и разпространяват спрямо други форми на 

собственост. „Личният“ златен пръстен вече може да бъде оценен чрез държавно-

установените пари. По-горе бе отчасти показано, че зад тези пари стои цялата мощ на 

властовия държавен апарат. Силата на тази „мощ“ ще зависи от броя, вида и начина, по 

който са организирани колективните собствености, съставляващи т. нар. „държава“. Ако 

някой няма пари, тя ще бъде използвана срещу него. Това прави момента на „оценяването“ 

на собственостите от особено значение за целия процес, защото при него се отварят 

определени възможности за използването на парите за оказване на натиск върху въвлечения 

собственик или собственици. Според Вебер (1978, p. 108) „паричните цени са продукт на 

конфликти на интереси и компромиси и по този начин са резултат от властови констелации.“ 

Според него парите не са „неутрален воал“, но са продукт в битката на „човек с човек“. 

„Парите са по-скоро (…) оръжие в тази битка, а цените са израз на тази битка“ (Weber, 1978, 

p. 108). Когато даден човек е близо до линията на бедност, определена от изискването на 

такси и данък, неговият потенциал за преговори относно цената на дадена негова 

собственост, е ощетен. Ако той не предприеме мерки за набавянето на изискваните пари, 

по-силни от него хора, излъчени от колективната собственост, започват да взимат контрол 

(да властват) върху неговите собствености. Колкото по-малко пари има, толкова повече 

времевия период до този момент ще бъде стеснен. При „богатият“, който е далеч от тази 

линия, напротив – той може да отлага и пропуска възможности, може да бъде мобилен, да 

създава конкуренция и т.н., т.е. може да лавира в преговорите. Парадоксално се получава 

така, че колко по-беден е някой, толкова повече неговия потенциал за преговаряне е намален 

и съответно за толкова по-малко пари би се съгласил да въвлича негова собственост в 

определена икономическа договорка. По този начин „богатите“, използвайки силата, която 

е предоставена от колективната собственост, могат да използват парите като оръжие в 

преговорите, така че да извоюват с по-малко усилие по-облагодетелствани позиции. Грубо 

казано потенциалът за преговори (договарянето на оптимална „цена“ върху определена 

собственост) се ражда в излишъка от ресурси, който е получен от разликата, която е останала 

след като „данъците и таксите са платени“. Това отвежда към следващия момент, на който 

трябва да се обърне внимание.  

Във втория момент, който беше разграничен чрез и в труда на Бйерг – този, при който 

данъците изглежда да не са фактор в икономическите решения – има някои основни разлики. 

В този случай факторът „директен физически натиск“ не „играе“ съществена роля. Както бе 

написано по-горе – „данъците и таксите са платени“. Налице е известен излишък от ресурси, 

така че от този момент нататък се отваря възможността дадени собствености да не бъдат 

задължително „оценени“ чрез „държавно“ установените пари. Поради това и Оле Бйерг 

поставя въпроса пред себе си - защо хората продължават да действа така, сякаш 
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„държавните“ пари продължават репрезентират нещо „реално“. Това, което се ползва на 

този по-„преден“ етап за „оценяването“ на собственостите обаче, не са единствено т. нар. 

„държавни“ пари - крипто валути, купони, чипове за игри на хазарт и т.н. започват също да 

влизат в употреба. В този „излишък“ също така се образува и над-държавната финансова 

реалност, за която Сгамбати и Бейрг пишат (транснационални пазари, „Уолстрийт“, 

деривативни сделки с оборот от квадрилиони (Bjerg, 2014, p. 178) и др.), и която според 

Сгамбати превръща „държавта“ в поредния „участник“ в глобалните финансови 

взаимоотношения и предлага единствено „инфраструктура“ за тях.  

Без да се изискват особени доказателства обвързаността на тези „нови“ видове пари с 

„държавните“ пари е видимо, че е налице. Както бе описано в „първия“ момент (този, при 

който данъците и таксите са съществен фактор) хората трябва да разполагат с установената 

парична форма за събиране на данък и такси. Както и да управляват своите ресурси, накрая 

трябва да преобразуват поне някаква част в тази необходима форма.  

Това обаче не би било достатъчно основание да се заключи, че „паричността“ на първите е 

надградена и единствено налична поради „паричността“ на вторите. За да се разгледа този 

въпрос, трябва да се обърне внимание отново на самата т. нар. „паричност“ – какво е тя и 

как се образува. По-нагоре в този текст този въпрос вече беше разгледан. В тази част 

единствено ще се скицират някои от вече споменатите принципи. „Паричността“ се образува 

в абстракцията, конструирана в социалните отношения на кредит/ дълг между авторитета/ 

властта (държава и банки) и социалните единици в орбитата на тази „власт“. В тази 

абстракция се образува разчетна единица и останалите парични функции. Поставянето на 

определено очакване (кредитирането) създава очакването то да бъде изпълнено (дългът). 

Веднъж произведени „парите“ винаги са кредит дори и в ежедневни монетарни операции 

(примера на Ингам с купуването на вестник). Отчасти това е причината Ингам да каже, че 

„всички пари са кредит, но не всеки кредит е пари“, т.е. някой може да кредитира друг (да 

поставя очакване), без да използва пари като средство за това, но по друг начин. Кредит/ 

дълг отношения обаче има във всяка една размяна, но съвсем не във всяка размяна се 

произвеждат нови пари. След като по определение на Ингам парите няма как да се създадат 

другаде, освен в този тип социални отношения, може да се каже, че на теоретично ниво 

всяко кредит/ дълг отношение съдържа в себе си потенциала за създаване на нови пари. За 

да могат да функционират тези „нови пари“ обаче, те трябва да се „приемат“ за такива, т.е. 

хората в колектива, където се създават, да действат така, сякаш въпросните новосъздадени 

пари са това, което се очаква да са. За това е необходимо някакво „подсигуряване“. С това 

„подсигуряване“ Ингам натоварва конкретно държавния властови апарат и банковата 

система, но логически проявленията на властта/ авторитета не е задължително да бъдат във 

формата на държава и банкова система. По този въпрос Вебер (1978, p. 79) пише:  

„Не изглежда разумно обаче да се ограничава понятието [за пари] до регулации от 

държавата и да не се причислят и случаите, където приемането е постигнато чрез 

задължаването от конвенции или от някаква договорка. (…). Както Кнап би се съгласил 

единствено наличието на норми, които да регулират монетарната форма, е решаващо.“ 

Преди дори да се образува конкретната абстракция, която Ингам визира (разчетната единица 

и другите характеристики - например „шекел“ или „паунд“ и т.н.), трябва да съществува 

идеята за нея. Образуването на „паричността“ не е някаква случайност, на която сме се 

„натъкнали“, без да искаме. Историята показва (а и логически), че това е активно (целево) 

конструиран инструмент. Идеята за парите произлиза от идеята за размяната (даване на 
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нещо и очакване на нещо друго – кредит/ дълг), т.е. първо трябва да бъде „открито“, че 

собственостите могат да бъдат разменяни. Няма как да има пари, ако няма какво да се 

разменя. Това как да се организира размяната би могло да става по различни начини. Преди 

някой от тях да може да се произведе, то трябва да бъде образувана някаква концепция за 

това. Съответно първо трябва да има някаква налична идея, която не е една и съща за всички 

хора и по едно и също време. Това как може да се осъществява размяна варира, но именно 

в размяната (кредит/ дълг отношението) се образува подходящата среда, която позволява 

раждането на задължителния елемент от парите – тяхната „паричност“. „Паричност“ е 

качество на даден обект. Това качество е съставено от идея за това как може да се управлява 

(преразпределя) наличните собствености, в описания по-горе смисъл на понятието 

„собственост“. Процесът на производство на „пари“, който е описан по-горе на базата на 

работата на Ингам, опитва да очертае типичен модел за това как се реализира една такава 

типична идея. При него се вижда това, че процесът на имплементиране е от съществено 

значение, защото при него (имплементирането) идеята вече се конкретизира и прави 

възможно създаването на „пари“. Това качество („паричност“) може да бъде проектирано 

върху всякакъв разпознат обект, отново спрямо понятието за „обект“, описано по-горе, т.е. 

дори върху дума. След като обекта (с качеството „паричност“) е вече наличен, за да може да 

бъде функционален, той трябва да стане собственост250. От момента, в който стане това, той 

подлежи на същите закономерности като всяка друга собственост – неговите свойства (това, 

какво ще можеш да правиш и какво другите трябва и могат да правят) следва да бъдат 

„договорени“ в социалната конструкция, където той е приет. В този смисъл е обяснимо защо 

има пари, които са „по-скъпи“ от други – например 1 долар е по-скъп от 1 рубла - 

американско-конструирания обект е с други качества от руско-конструирания (например 

географско пространство, където може да се приема, стабилност гарантирана от армия, 

налични ресурси, нива на престъпност, геополитическо влияние и много др. трудни за 

обхващане критерии)251. За производството на нови пари не е необходимо наличието 

конкретно на „държава“ и „банкова система“, колкото наличието на власт/ авторитет, която 

да разпознава обекта на собствеността като такъв. Авторитетът е необходим не толкова за 

гарантиране на разчетната единица, колкото за удържане на собствеността (и 

собственостите). Властта отново предполага колектив, но не задължително колективна 

собственост във формата, която е позната днес. „Държавно произведените“ пари не са „по-

специални“ пари. Техните качества и специфики се „договарят“ по същия начин, като на 

всички останали други обекти с качеството „паричност“, т.е. грубо казано това какво можеш 

да „купиш“ (размениш). „Договореността“ в елемента на „парите“ е в основата на това 

Зимел да напише популярната си фраза, че „парите изглеждат, така да се каже, като полица, 

при която името на човека, на който трябва се изплати, отсъства“ (Simmel, 1900, p. 176). В 

този смисъл крипто валути, купони, частни пари, чипове за игра на хазарт и т.н. са други 

пари, които оперират в паралелно социално пространство, точно както Брейки описва 

собственостите да могат да се организират на пластове, които преливат. Няма толкова едни 

„пари“, колкото има различни обекти, които могат да станат различни пари. Дори 

споменатите в началото на този текст миди, колела, дарове и т.н. са различни обекти с 

елемент на „паричност“, но не са същите като съвременните познати „държавно установени“ 

                                                           
250 Въпреки че няма пари, които да не са собственост, последователността на процеса се описва, защото 

качествата на парите ще бъдат отнесени към обекта, който е наличен зад собствеността.  
251 Тук трябва да се отбележи, че по-скъпа валута не означава по-богата „страна“. Това обаче е тема е за друго 

проучване.  
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пари. „Договорката“ за качествата на мидите например се разпростира до конкретни цели 

(single purpose money). Те нямат до такава степен широк потенциал за купуването на 

различни собствености, генерирането на количествен паричен потенциал, който може да се 

разпростира в определено бъдеще, неперсонално ползване и други типични качества на 

парите, които Ингам визира. „Кула“ (при „Дара“ на Мос) е друг обект, при който лимита на 

размяната е ограничен до специфичните граници на обичай, традиции и други фактори. В 

тази насока на мислене „държавните пари“, колкото и широко приложение да имат, също 

имат граници на ползване – в някои държави например законът (конвенцията) е такъв, че не 

можеш да купиш „изключителна държавна собственост“, колкото и пари да имаш. Всички 

тези „пари“ са обекти с различна паричност и оперират като собственост в различни 

социални конструкции.  

Спрямо горните разсъждения може да се каже, че това, върху което Ингам се фокусира, не 

е толкова фундаменталната „природа“ на парите, колкото определена типология на 

конкретен обект. Той нито прави анализ на конкретен  физически обект с качеството 

„паричност“ (монета, издадена от крал Фейдон например), нито на конкретни параметри на 

дадена абстракция (определена идея за „паричност“) например „шекел“, „лев“, „паунд“ и 

т.н., нито на конкретна комбинация между двете. Той се опитва да обхване типологията на 

амалгамата от формата и абстракцията, съставляващи „пари“, присъщи на 

„капиталистически“ организирана социална конструкция. Такава, която съдържа известен 

„излишък“ на ресурси, който създава и условията за организирането на над-индивидуални 

неперсонални търговски (икономически) отношения252. При примерът, който той дава, с 

Аржентина и Русия това, което е заплашено, не е просто конкретните им форми на „пари“, 

колкото цялата структура на социалната тъкан, образуваща съответните пари. Това обаче не 

прави новата форма на „пари“ по-малко пари, отколкото тази, която е оперирала до момента 

на „промяна“.    

След като парите са определени обекти с функцията (качеството) „паричност“, които 

функционират като собствености, може да се предположи, че въпросът, който Бйерг си 

задава за това какво те репрезентират, след като веднъж „данъците са платени“, е 

провокиран от смесването на начина, по който те се използват за управлението на различни 

видове собствености. Докато в „първия момент“ директната конфронтация с властовия 

апарат създава „желанието“ за пари, то във втория Бйерг по-скоро намира обяснение във 

„вярата“ на хората в парите, намеквайки по този начин, че във функционирането им има 

илюзорен момент, т.е. че те не репрезентират нещо „реално“. „Лъжовността“ в парите той 

търси на базата на „истинността“ в други обекти. Следвайки анализа на Маркс Бйерг 

извежда разликата, изхождайки от иманентната „потребителна стойност“ на обектите 

(стоките). „Как се получава така, че хората стават толкова луди, че са склонни да разменят 

парче хляб, овца или дори чисто ново БМВ за няколко хартиени листове, които нямат 

директно приложение?“ (Bjerg, 2014, p. 82). „Потребителната стойност“ е разпознато 

качество в определен обект. Каквато и „потребителна стойност“ да бъде разпозната в даден 

обект, това няма да позволи той да бъде „истински“ притежаван, нещо което вече беше 

показано, че е невъзможно, или „заслужен“ („природно заслужен“, или „отреден“, или по 

някакъв друг начин да стане самоочевидно, че той трябва да принадлежи на някои конкретен 

индивид или индивиди). Обекта с т. нар. „потребителна стойност“ трябва да премине същата 

процедура за неговото превръщане в собственост като всеки останал.  Въпросът за това кой 

                                                           
252 Поради съображения за „обем“ на текста връзката „излишък“ – неперсоналност няма да бъде развита тук. 
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обект ще е по-ценен може да бъде тема за съвсем страничен дебат, който за да бъде 

раздробен, би изисквал значително количество ресурси, и при който съвсем не е очевидно, 

че една кола или хляб са „по-ценни“ от „листовете хартия“, които репрезентират „пари“ за 

конкретното социално образувание, в което функционират253. В тази насока на разсъждение 

въпросът на Бйерг не обръща внимание на това, че в една социална конструкция самите 

„стоки“ (собствености, в смисъла, който бе описан по-горе) не репрезентират стоки, но 

„договорка“ (конвенция) в социалното обединение за това какви действия хората могат и 

трябва да правят. Като бе посочено в първото изречение на този абзац „парите“ са също 

такава собственост. Тяхното функциониране не е базирано на някаква празна вяра на хората 

в тях, но на съществуващата конвенция за параметрите им на действие, точно както нечии 

имот изразява контрол върху човешки действия. Това засяга още един аспект, на който 

трябва да се обърне внимание.  

От написаното по-горе може да се заключи, че самото притежание на пари представлява 

потенциал за контрол върху човешки действия. В зависимост от това как формите на 

собствеността са организирани и какви са наличните ресурси се определя и „силата“ на тази 

потенция. Когато влиянието на „държавата“ е фактор например, както бе описано в „първия 

момент“, елементът на „власт“ в парите е пряко касаещ всеки индивид. Зад липсата на 

„държавно установените“ пари стои директната конфронтация с хора, готови да вземат 

контрол върху собственостите на индивида. Елементът на „задължително притежание“ на 

този вид пари е провокиран именно благодарение на „силата“, която стои зад тяхното „не-

имане“. Съответно конкретно при този вид пари съществува заряд за контрола върху 

човешки действия с особена „сила“, която отчасти беше описано как би могла да се използва 

в преговорите относно оценяването на дадена собственост. Самото предлагане на този вид 

пари отваря възможността за договорка относно преразпределението на някаква 

собственост. Последствията от това да не са налични обаче поставя допълнителен натиск, 

който приканва към това тя да бъде приета. Както бе описано по-горе колкото по-беден е 

някой, толкова повече би приел съответната договорка. Но независимо от това дали някой е 

беден или не след като самото предложение (отварянето на евентуална договорка с отворен 

край) се случва в кореспонденция със „силата“ зад „държавно установените“ пари, това 

означава, че самото то поставя определен натиск. Във всяко предлагане на пари за дадена 

„услуга“ в съвременния „западен“ свят (и навсякъде където собствеността е организиране 

по сходен начин) съществува такава частица „сила“, която оказва натиск върху страна, към 

която предложението е оправено. Това означава, че „бизнес“ отношенията на територията, 

където „държавно установените пари“ функционират, съвсем не са организирани изцяло на 

доброволни начала. Отнесено към момента, при който „данъците и таксите“ не са фактор, 

парите продължават да изразяват контрол върху човешки действия, но методите за 

„убеждение“ за сключването на определена договорка са различни.  

Бъдещи изследвания биха могли да се фокусират върху емпиричното проучване на ефектите 

от организирането на различните видове собствености и връзките между тях върху 

степените на „бедност“ и „богатство“. По този начин може да се търси връзка между това 

                                                           
253 Линия, по която дебатът може да тръгне, е следната: Един хляб може да те нахрани за един ден, но 

развиването на „парична“ система, която да позволява синхронизирането на ресурси, чрез което да позволи 

хората да са „нахранени“ с много по-голяма ефективност, разпростираща се напред в бъдещето, което дори да 

може да позволи и да се обърне внимание на други „духовни“ занимания, може да превърне ценността на 

„хартийката“ в обяснимо по-голяма, от тази на ябълка или БМВ.  
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какво може да бъде собственост, какво може да бъде „купено“, какви степени на властово 

преплитане се образуват и т.н. и ефектите от това спрямо поставените цели (в повечето 

случай „по-добър“/ „богат“ живот). След като организирането и случването на 

собствеността означава конкретни човешки действия, то тогава и причината за 

„богатството“ трябва да се търси не толкова в конкретните ресурси на дадена територия, но 

в това как хората действат. Държавите в целия свят са също форми на организирана 

собственост. Международните отношения са също форма на „договореност“ между тях 

относно овладяването на различните обекти. 
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ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON CREATIVE INDUSTRIES. SOME SAMPLES 

FROM IPCA 

Teresa Dieguez, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Isabel Ferreira, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Paula Loureiro, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 

Abstract: Over time, the status of the artist and its art remains controversial. Some argue that art 

should be disconnected from any type of monetary exchange (Beckman,2007). Others claim the 

opposite (Kelly, 1974). Cultural and creative industries (CCI), comprising cultural, creative and 

arts entrepreneurs (Hausmann & Heinze, 2016), in 2013 generated US$2,250b of revenues and 

29.5 million jobs worldwide (Lhermitte, Blanc & Perrin, 2015). Its creative workforce, when 

compared to any other sectors of the economy, is younger and three times more prone to follow an 

independent path (Weckerle et al, 2016). It seems that arts entrepreneurs’ motivations differ from 

traditional entrepreneurs, as arts entrepreneurs are creation-oriented, rather than growth-oriented 

(Woronkowicz & Noonan, 2017). Creativity is at the centre of the arts entrepreneur’s motivations 

and money is mainly a means to an end rather than an ultimate goal (Williams, 2017). 

The main question maybe related with “how to help students from creative industries to change 

mindset and think about making money with its own art?”. This study presents some theoretical 

understanding on arts entrepreneurship and share some samples and methodologies from students 

who created their own business.  A sample of 150 college students in Portugal was collected and 

the results seems to point out that entrepreneurial education is crucial for thinking on 

entrepreneurship as a tool to promote and develop art, reduce risk aversion to numbers and 

accounting, share ideas and communicate. It is also crucial for teaching art students how to deal 

with consultants and how to earn money. 

Keywords: Creativity, Entrepreneurship, Innovation, Cultural and creative industries 
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THE ROLE OF HIGHER EDUCATION ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

Isabel Ferreira, Polytechnic Institute of Cávado and Ave, Portugal 
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Abstract: Society lives periods of change coming from the ongoing digital transformation. In this 

context of change, several questions arise: What consequences will technological developments 

have on employment, security, privacy and democracy itself? What implications will they have on 

the nature and distribution of work among all and throughout life and, for each one, in their 

relationship with leisure? How to preserve and implement ethical principles related to its numerous 

social and economic implications? We are dealing with issues that do not address only education, 

but also to much more general effects on society. Nevertheless, on education they are special 

relevant, as education is a privileged instrument to guide change. Changes create instability and 

uncertainty, but also arise new possibilities, new challenges, new perspectives, new issues and new 

solutions. How can Higher Education respond to these challenges in this context? What teaching 

models can they implement? What teaching, learning and research strategies can be developed to 

answer the set of emerging skills? 

In this context, the purpose of this article is to promote a reflection on the role that Higher Education 

Institutions should play near students, specifically in the promotion of social entrepreneurship. It 

is presented a project of digital competencies, developed among local and national partners’ 

network, directed to communities inserted in disadvantaged socioeconomic contexts. This project, 

developed within the scope of the Curricular Units of the Tourism Management graduation, 

allowed the students, through voluntary actions, to develop emerging and entrepreneurial 

competences. With this sample we intend to share an active methodology of teaching and learning 

of IPCA, a portuguese higher education institution that aims to contribute in a more complete and 

adjusted training to the challenges of the labour market. 
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Аннотация: Статья  освещает  вопросы регулирования организации и прохождения практик  

обучающихся. Раскрывается ряд проблем при реализации процесса организации 

прохождения практик.  
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PRACTICE AS AN ELEMENT OF CONTINUOUS PRACTICAL TRAINING OF 

TRAINERS 
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Аbstract. Article takes up questions of regulation of the organization and passing the practician of 

students. A number of problems at realization of process of the organization of passing reveals the 

practician. 

Keywords: higher educational institution, practicians of students, continuous preparation, 

problems of application of the legislation. 

 

Сегодня любое высшее учебное заведение России ставит перед собой задачу максимально   

приблизить характер и содержание обучения к требованиям современной жизни. Главная 

цель вуза выпустить обучающихся, которые имели бы конкурентное преимущество перед 

другими специалистами при трудоустройстве и возможность трудоустроиться в более 

короткие сроки после окончания обучения.   Задача – сократить продолжительность 

послевузовской адаптации выпускника. 

Острая конкурентная борьба между вузами заставляет каждое учебное заведение грамотно 

продумывать и разрабатывать образовательные программы, включающие в себя элементы 

практической деятельности обучающихся. 

 Вся работа с обучающимися должна быть подчинена основной идее — сформировать у них 

профессиональные навыки и умения, подготовить их к реальной жизни.  Для формирования 

у обучающихся целостной картины системных связей в различных видах профессиональной 

деятельности необходимо, чтобы все виды учебной работы в вузе имели четкую системную 

структуру. Следовательно, профессиональная подготовка студентов, основанная на 

системном подходе, в течение всего периода обучения в вузе должна иметь непрерывный 

характер и касаться всех видов учебных занятий. 

Практические навыки и умения возможно выработать непосредственно на рабочем месте. 

Для этого образовательная организация вступает в отношения с профильными 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, которые выступают  базами  прохождения практик.  
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Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (п. 24 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании). 

В настоящее время образовательная организация самостоятельно устанавливает виды 

(типы) практики и способы ее проведения, руководствуясь образовательными стандартами, 

более того определенным вузам России разрешено устанавливать свои собственные 

образовательные стандарты. Ранее в пункте 5 «Положения о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 1154 императивно были 

установлены типы практики и способы ее проведения. Образовательная организация не 

могла выйти за пределы данного положения.  Эти положения признаны утратившими силу, 

действует Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования".  Данное положение 

закрепляет, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по ОПОП 

ВО в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, образовательными стандартами, разработанными и утвержденными 

образовательными организациями высшего образования, имеют право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Программы практик 

разрабатываются с учетом требований, установленных в Положении, и являются составной 

частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. Диспозитивное положение в 

Приказе N 1383 позволяет образовательным организациям самостоятельно определить виды 

практик, способы (при наличии) и формы их проведения. Однако существуют четкие 

требования по процессу организации прохождения практик.  

Независимо от общего числа практик, предусмотренных учебным планом, все виды практик 

реализуются на основе договоров между учебными заведениями и «предприятиями» 

согласно пункту 8 Положения N 1383. Существуют сложности при реализации процесса 

прохождения практик обучающимися.  Не ясным остается характер правоотношений между 

обучающимися, учебным заведением и профильной организацией, выступающей базой 

прохождения практик.  

По мнению Малеиной М. Н., договор об организации и проведении производственной 

практики обучающихся по правовой природе является договором об оказании услуг254. 

Согласно п. 15 Положения N 1383 «При наличии в организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности». Кроме 

того по п. 17 «обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики»255.   

                                                           
254  Малеина М.Н. Договор об организации и проведении производственной практики обучающихся // Lex 

russica. 2018. N 1. С. 157 - 163. 
255 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования"// опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 
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Руководствуясь п. 18 Положения   у практиканта в период прохождения практики возникают 

следующие обязанности: выполнять индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности.  Согласно ст. 212 ТК РФ, п. 13 

Положения у организаций (в лице ответственного, который закрепляется за практикантом) 

возникает обязанность провести инструктаж обучающихся и познакомить их с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с 

правилами внутреннего трудового распорядка. Вести учет рабочего времени практиканта не 

нужно, при этом факт отсутствия обучающегося на практике можно отразить в отзыве на 

него. Исходя из этого, можно сделать предположение, что такие отношения могут быть 

квалифицированы как трудовые. Таким образом, в правоотношения гражданско-правового 

характера (договор оказания образовательных услуг) проникает элемент правового 

регулирования трудовым законодательством РФ. 

«Смешанность» правового регулирования данных правоотношений создает определенные 

проблемы как для образовательной организации, так и для профильной принимающей 

организации. Например, в случае возникновения несчастного случая на производстве, кто 

будет ответственным лицом перед обучающимся (образовательная организация или 

принимающая организация)? Анализируя один из примеров судебной практики 

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.03.2006 N Ф04-989/2006(20527-

А27-30) по делу N А27-27551/05-2) можно сделать вывод, что если были оформлены 

трудовые отношения, то на обучающегося распространяются нормы трудового права 

(правила охраны труда). А если же отношения не оформлены, то вопрос остается открытым, 

распространятся ли правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и иные 

локальные нормативные акты организации на практиканта. Работодатель не обязан 

заключать трудовые договоры с практикантом, данный вывод подтвердил и Верховный Суд, 

в Определении которого от 3 октября 2008 г. N 89-В08-6 сказано, что ст. 59 ТК 

предусматривает право, а не обязанность работодателя заключать с практикантом срочный 

трудовой договор256. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России N 302н (п. 20 

Положения №1383). 

Таким образом, Положением №1383 прямо закреплено требование о прохождении 

предварительного медицинского осмотра студентов-практикантов, если такой медицинский 

осмотр предусмотрен трудовым законодательством. 

Законодательством не установлена зависимость прохождения необходимых медицинских 

осмотров от наличия либо отсутствия трудовых договоров между организацией и 

практикантами. Следовательно, организация обязана направлять на предварительный 

                                                           
256 Демин А. Финал производственной практики: "срочный" вопрос // Информационный бюллетень "Экспресс-

бухгалтерия": электрон. журн. 2016. N 27. С. 22 - 24. 
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медицинский осмотр студентов-практикантов, которые будут проходить у нее 

производственную практику, вне зависимости от заключения с такими студентами 

трудовых договоров257. Данное положение, безусловно, не приемлемо для профильных 

организаций – баз прохождения практик, если вуз направляет большой контингент 

обучающихся в определенные графиком учебного процесса периоды. Профильные 

организации будут вынуждены тратить значительные ресурсы на медицинские осмотры, 

либо отказывать образовательным организациям в приеме обучающихся на практики.  

 Острой проблемой остается прохождение практики обучающимися заочной формы 

обучения. Статья 173 ТК РФ регламентирующая гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам, не предусматривает 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка на период прохождения 

практик. Обучающиеся, работающие в организациях, профессиональная деятельность 

которых не соответствует требованиям к содержанию практики, вынуждены или формально 

проходить практику, не получая должного уровня формирования необходимых выпускнику 

компетенций, либо прекращать трудовые отношения. Работодатели не готовы отпускать 

работников несколько раз в год  на 40-50  календарных дней для прохождения 

промежуточной аттестации и 14-28 календарных дней для прохождения практик, 

выплачивая им заработную плату258.  При таком подходе практические навыки и опыт 

зачастую формируются неполно и несистемно, что ведет к неполноте компетенций.  

Большинство учебных планов вузов предусматривают следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная. Отдельным типом практики выделяют научно-

исследовательскую работу, в рамках которой обучающиеся должны формировать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Обучающимся предоставляется право самостоятельно определять место прохождения 

практики, таким образом, они могу все виды практик пройти в разных организациях. С 

одной стороны это позволяет им расширить представление о будущих местах 

трудоустройства, с другой стороны это не дает целостности формирования компетенций 

применительно к одному направлению деятельности.  

Практика в настоящее время должна рассматриваться не только как средство формирования 

профессиональной адаптации и навыков развития познавательной и творческой активности 

будущих специалистов, диагностирования их уровня профессиональной направленности и 

подготовки, но и как средство формирования профессиональных компетенций.  Ныне 

сформированная система практики не полностью соответствует развитию у обучающихся 

самостоятельности при освоении профессиональной деятельности. Они не всегда осознают 

связь теоретических знаний с конкретными задачами, которые сами выполняли во время 

практик, что значительно затрудняет процесс формирования профессиональной 

компетентности специалиста. 

                                                           
257 Ю.А. Доценко Направлять ли на предварительный медицинский осмотр студентов для производственной 

практики на рабочих местах с вредными условиями труда без оформления трудового договора? (Документ 

предоставлен КонсультантПлюс) 
258 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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По этой причине становится актуальной разработка определенных подходов к организации 

и проведению практик с целью формирования профессиональной компетентности 

специалистов, в частности, для формирования у обучающихся умения осуществлять 

прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей и 

методов решения задач как учебных, так и практических. Одной из приоритетных задач 

является обеспечение обучающихся методическими разработками по практикам, 

направленными на выявление оптимальных условий для трансформирования учебной 

деятельности в профессиональную. Актуальность вышеперечисленного определяется не 

только потребностями работодателей в выпускниках,  но и потребностями обучаемого к 

самоопределению и самовыражению в условиях экономических, социально-культурных 

преобразований и интеграции образования259.  

Для формирования компетенций у обучающихся необходимо особое внимание уделять 

качеству проведения и прохождения практик. Эта задача стоит перед руководителями 

практик.  Так, например, при составлении заданий для прохождения практик обучающимся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» руководители  должны формировать 

задания на практику  таким образом, чтобы по  завершению прохождения практики 

обучающийся смог продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции, 

связанные со знаниями и умениями ориентироваться в системе, структуре государственных, 

в том числе правоохранительных органов, толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность государственных и 

правоохранительных органов, принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в строгом соответствии с законом, составлять и оформлять 

юридические документы, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-

правовых, уголовно-правовых, трудовых, административно-правовых и иных отношений.  

Особое значение в этом процессе приобретает установление тесного и оперативного 

взаимодействия руководителя вуза с руководителями организаций, создавших базовые 

места прохождения практик. Такое деловое сотрудничество способствует и решению 

проблемы трудоустройства выпускников в будущем, поскольку самому вузу 

прогнозировать потребность в кадрах по конкретным профилям крайне затруднительно. 

Именно поэтому важным приоритетом в деятельности вуза является ориентация не на 

текущие потребности кадрового обеспечения, а на долгосрочные перспективы. При этом 

важно проявлять стратегическую прозорливость в открытии новых и закрытии 

неперспективных профилей. Если этого не делать, то востребованность в выпускниках 

будет незначительной. Практика должна, прежде всего, ввести обучающегося в понимание 

той среды и тех условий, в которых ему придется работать в будущем.  

Завершающей обучение практикой является преддипломная практика. Проблемой в 

реализации данного вида практики является оторванность мест прохождения практик от тем 

выпускных квалификационных работ по профилям подготовки обучающегося. 

Преддипломная практика направлена на сбор эмпирического материала для анализа, 

выработки стратегии решения существующих проблем и прогнозирования перспектив 

развития. Однако   фактически содержание практики не соответствует цели и задачам. 

                                                           
259 Турсынова Жанагул Жарековна.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук «Формирование профессиональной компетентности студентов в условиях 

производственной практики на основе информационных технологий». 
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Происходит подмена содержания преддипломной практики производственной, худший 

вариант, когда практику обучающийся не проходит, а просто предоставляет отчет о 

практике. Решение данной проблемы - это тесное взаимодействие учебного заведения и 

предприятий (организаций), которое создаст систему, где работодатель будет влиять на 

содержание практики. Это также позволит сформировать специалистов, ориентированных 

на решение проблем конкретного предприятия (организации) путем внесения ряда 

предложений, полученных в ходе исследования.  (Почти полностью переформулировала) 

 На современном этапе развития образовательных отношений, направленных на 

непрерывную практическую подготовку обучающихся, основная проблема состоит в снятии 

острых вопросов, которые мешают обеспечить достойный уровень качества содержания 

всех практик и препятствуют формированию специалистов с высокими 

профессиональными,  культурными, нравственными и гражданскими качествами. 
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Аннотация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

является крупнейшим вузом России. В его составе — более 20 институтов и факультетов 

и 100 кафедр, а также Международный центр образовательных инноваций, Центр 

дистанционного обучения и телекоммуникационной поддержки образования, 

Лингвистический центр, Центр технологий обучения, Центр международного образования 

«Российские Исследования». Все образовательные структурные подразделения 

взаимодействуют с научными подразделениями университета более чем с 25 научными 

центрами и лабораториями. 

 

Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает более 1700 человек 

(основной штатный персонал), среди них около 260 докторов наук, более 850 кандидатов 

наук. В его стенах работают видные ученые - академики и члены-корреспонденты РАН и 

РАО, члены различных общественных и международных Академий, заслуженные деятели 

науки и культуры, народные и заслуженные артисты.  

В 1993 г. университет стал одним из первых вузов России, начавших эксперимент по 

введению многоуровневой системы высшего образования. Он готовит бакалавров 

и магистров по различным направлениям высшего педагогического образования и науки. 

Университет обучает специалистов по более чем 30 специальностям: 

Психология служебной деятельности – относительно новая специальность, открывающая 

широкие возможности для студентов, выбравших ее в качестве своей будущей профессии. 

Учитывая специфику профессии и ее новизну, на сегодняшний день не так много высших 

учебных заведений в России обучают данной специальности. В большинстве высших 

учебных заведений обучение по данной специальности на очном отделении осуществляется 

в течение пяти лет. Кроме очной формы обучения, студенты могут выбрать заочную форму 

получения образования. 

Кроме общих дисциплин, студенты данной специальности во время учебы знакомятся с 

разными направлениями психологии, изучают особенности психологического 

консультирования и мотивационных вопросов. Как и любая другая специальность, 
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психология служебной деятельности предполагает прохождение не только теоретического, 

но и практического курса, играющего важнейшую роль в профессиональной подготовке. 

Сфера профессиональной подготовки специалистов, получающих образование по 

направлению психологии служебной деятельности, включает в себя решение комплексных 

вопросов психологического обеспечения в области управления, служебной деятельности 

правоохранительных структур, организацию работы социальных служб, предоставление 

психологической помощи и многое другое. Кроме того, она включает такое направление, 

как предоставление помощи в профессиональной реализации. 

Данные специалисты очень востребованы в сфере государственного и муниципального 

управления, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, 

организации работы психологических служб, предоставляющих услуги физическим лицам 

и организациям. Такая система подготовки будет полезна депутатам различных уровней: 

муниципального, законодательного и депутатам Госдумы. 

Человек, освоивший данную специальность, может быть принят на должность психолога в 

самые разные организации и учреждения. В ходе преподавания учебных предметов и 

дисциплин основной акцент приходится на изучение особенностей поведения людей в 

критических и стрессовых ситуациях. Такие специалисты способны проводить 

реабилитационные мероприятия и консультации для служащих силовых структур, 

оценивать кандидатов и подбирать персонал для организаций, а также корректировать 

общую атмосферу в трудовом коллективе предприятий и компаний. Специальность 

«Психология служебной деятельности» предоставляет выпускникам знания, достаточные 

для того, чтобы они смогли выполнять функции менеджера по персоналу на предприятиях 

различной формы собственности. Сегодня компетентный и грамотный психолог входит в 

состав коллектива бизнес-компаний, частных предприятий и государственных организаций. 

Работая менеджером по персоналу, такие сотрудники участвуют в профессиональном 

отборе кадров, оценивают их по разным направлениям и показателям, а также помогают 

новичкам адаптироваться. 

Деятельность психологов, обеспечивающих психологическое сопровождение бизнес-

организаций, сосредоточена на пересечении интересов человека и бизнеса, бизнес-

технологий и человеческого фактора, а также в области психологических проблем, 

возникающих вокруг организаций в бизнесе. 

Бизнесу необходимы специалисты по работе с персоналом, организационного и кадрового 

консалтинга. Они сегодня востребованы в банках, крупных промышленных и торговых 

холдингах, на средних и малых предприятиях. Бизнес-психологи – это специалисты, 

которые понимают особенности современного бизнеса, его многоплановость, сложность и 

противоречивость, а также способны определить роль человеческого фактора в 

деятельности компании и направить активность руководителей и персонала на преодоление 

трудностей, повышение конкурентоспособности и развитие организации. 

Бизнес-психолог может работать в качестве бизнес-консультанта и тренера, организатора 

обучения, индивидуального и организационного консультанта, менеджера и специалиста по 

развитию, персоналу, коммуникациям, рекламе, маркетингу и т.п. Он осуществляет 

психологическое сопровождение деятельности в непосредственном контакте с учредителем 

и топ-менеджментом. 
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Пример западных стран и многих отечественных компаний показывает, что специалисты с 

психологическим образованием востребованы в большинстве организаций крупного и 

среднего бизнеса. Они помогают решать различные задачи, особенно в сфере работы с 

персоналом. Прежде всего, это разработка и апробация процедур подбора, отбора и оценки 

персонала. В современных организациях становятся востребованными работа по созданию 

кадрового резерва, карьерное консультирование. Именно психолог может 

квалифицированно описать профессиональные компетенции и уровень компетентности 

персонала, наметить возможности и границы роста и саморазвития личности. 

Кроме того, актуальной проблемой жизни любых организаций является развитие культуры 

взаимоотношений, коммуникаций, этики взаимодействия и т.п. Особенно это важно для тех 

видов бизнес-деятельности, где большое место занимает работа с клиентами. Психолог 

может грамотно не только проанализировать конфликтную ситуацию, но и разработать и 

реализовать программы по развитию деловых коммуникаций, провести правильную 

расстановку кадров с учетом личностных особенностей специалистов и т.д. 

Сфера деятельности психолога в бизнесе направлена на решение на психологическом 

уровне различных проблем, возникающих в организации, например индивидуальным 

консультированием, диагностикой и оптимизированием психологического климата, 

разрешением конфликтов, обучением персонала и т.д. Таких специалистов называют еще 

корпоративными психологами. Подчеркнем, что бизнес-психолог может выполнять 

функции менеджера по персоналу (на любом уровне управления). Тенденции последних лет 

показывают, что такие специалисты являются более универсальными, а поэтому и все более 

востребованными, по сравнению с выпускниками факультетов менеджмента, которые в 

основном занимают эти позиции в компаниях. 

Во многих компаниях создаются отделы по работе с персоналом (Human Resources 

Department), которые хоть и не предоставляют на рынок товары или услуги, но в то же время 

играют важную, в основном поддерживающую роль в организации. Проблемой этих 

отделов является сложность взаимодействия с руководителями и персоналом компании. Их 

работники должны владеть навыками консультирования (а не просто разъяснительной 

работы), ведения переговоров, групповых дискуссий, грамотного выстраивания обратной 

связи, то есть компетенциями бизнес-психолога. Кроме того, им важно уметь предлагать 

свои идеи руководству и персоналу, чтобы те, основываясь на своем профессиональном 

опыте и видении ситуации, могли принимать правильные решения, сводящиеся к 

следующему. 

Но также надо отметить важность роли психолога в проблемах и ситуациях, где играют 

ключевую роль психологическое состояние человека и способность осознавать свои чувства 

и эмоции. И потому психолог помогает сотрудникам работать с их психологическим 

состоянием, учит их самоорганизации, проводит тестирования и тренинги, цель которых 

улучшить психологическую эмоциональную атмосферу в коллективе. Тем самым, меняет 

рабочую атмосферу к лучшему. Как результат – сотрудники более адекватны на работе, их 

полезный рабочий эффект увеличивается. При этом риск конфликтных ситуаций или 

вероятность рабочих ошибок заметно снижается.  

Многие руководители верят в то, что психологи способны ликвидировать проблемы в самый 

короткий промежуток времени. От психолога ожидают быстрых и эффективных действий, 

когда сталкиваются с какой-то очень сложной проблемой (конфликты, кадровые проблемы, 
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кризисы и т.д.). В то же время многие сотрудники компаний испытывают недоверие к 

психологу и боязнь его воздействия, поскольку не уверены, что психологи достаточно 

этичны, чтобы не разглашать полученную информацию и не использовать ее в личных 

целях. Кроме того, мешает психологу обывательское мнение, что психолог – это врач. Он 

работает только с теми, кто болен. Задача психолога – изменить эту установку и внушить, 

что психология не направлена на выявление психических расстройств личности. 

Обязанность бизнес-психолога помочь человеку достичь необходимых результатов в 

деятельности и профессиональном самоопределении. Психологу сложно избежать личных 

симпатий и антипатий, поэтому он может занять неверную позицию или принять чью-то 

сторону, в то время как должен дистанцироваться и быть абсолютно объективным. 

Исходя из выше изложенного, следует отметить то, что психолог в организации 

способствует профессиональной самореализации каждого сотрудника и успешной 

деятельности всего персонала, совместно с руководителем создает комфортную 

психологическую среду в организации и сохраняет психологическое здоровье, помогает 

сделать бизнес более эффективным. 

«В психологию многие идут за счастьем — чтобы научиться понимать себя и чувствовать 

себя гармонично.  Бизнес жесткая вещь, поэтому у нас есть и гуманистическая задача — 

помочь людям бизнеса сохранить человеческое лицо». 

 

 

 

  



560 
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Аннотация: В статье выделена специфика инновационных процессов, протекающих в 

системе образования. Для традиционной системы образования характерно стабильное 

функционирование, включающее целый ряд уровней и региональных подсистем. 

Инновационные процессы в образовании реализуются в содержании образования, в 

технологиях, формах осуществления и организации образовательной деятельности. Именно 

это мы имеем в виду, когда говорим об инновациях в системе традиционно существующих 

и сохраняющихся социальных субъектов образовательной деятельности. 
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INNOVATIONS IN THE STRUCTURE OF TRADITIONAL SUBJECTS OF 

EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Olga Zamjatina, Candidate of sociological Sciences, Russia, Altai State University, associate 
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Аbstract.The article highlights the specific nature of innovation processes occurring in the system 

of education.  The traditional education system is characterized by stable operation, including a 

number of levels and regional subsystems.  Innovation processes in education are realized in the 

content of education, in technologies, forms of implementation and organization of educational 

activities.  This is what is meant when we talk about innovations in the system of traditionally 

existing and remaining social subjects of educational activity. 

Keywords: education, innovations, educational subject, education content, technology, form of 

educational activities organization 

 

В современном обществе возросло значение образования. Оно становится ведущим 

фактором общественного развития. Уровень образованности и интеллекта – это важнейшие 

составляющие национального богатства. Необходимо рассматривать образование в 

широком и узком смысле. В узком смысле образование понимается как результат усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков, как необходимое условие подготовки 

человека к жизни. Основной путь получения образования при этом – обучение в учебных 

заведениях и самообразование. Уровень общего и специального, профессионального 

образования обусловливается требованиями производства, общественными отношениями, 

организацией социальной структуры общества, состоянием науки, техники и культуры. В 

широком смысле образование трактуется как опыт, феномен культуры, целенаправленно 

транслируемый институциональными и не институциональными способами, среди которых 

ведущим, но не единственным в современном мире является социальный институт  

образования. Т.е. при формальном, прагматическом, узком подходе образование 
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понимается как результат обучения, а при широком, неформальном, культурологическом – 

как процесс накопления, усвоения, передачи и преобразования социального опыта [1]. 

Происходящие социально-экономические преобразования требуют модернизации системы 

образования, с целью достижения качественно новых, более высоких результатов в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. Изменения охватили содержание 

образования, формы осуществления и организации образовательной деятельности. Это 

будет относиться и к инновациям в системе традиционных учреждений образования. 

К традиционным субъектам образовательной деятельности принято относить следующие, 

дифференцируя их по уровням организации: 

o дошкольные образовательные учреждения; 

o система начальных школ как первая ступень общеобразовательной средней школы; 

o неполные средние общеобразовательные школы; 

o общеобразовательные полные средние школы; 

o среднее профессиональное образование; 

o высшее образование; 

o послевузовское образование. 

В нормативных документах неоднократно подчеркивается, что современное 

образовательное учреждение должно быть центром формирования инновационного 

поведения субъектов образовательного процесса. 

Термин «инновация» происходит от греч. Innovation, что означает обновление, изменение, 

возобновление. В современном научном понимании инновация в образованиинаправлена на 

создание нового вида образовательной практики, развивающейся на основе актуальных 

научно-обоснованных идей, концепций, подходов.  

Взависимости от степени новизны выделяют различныеуровни инноваций:  

o если разработанный образовательный продукт является принципиально новым, то 

есть не имеет аналогов, характеризуется объективной новизной, то это высший 

уровень, который в идеале и есть инновация; 

o если происходит усовершенствование известного образовательного продукта, он 

претерпевает значительные изменения, в нем присутствуют элементы новизны, то 

говорят о модернизации, новации в образовании; 

o если происходит применение известного в новых условиях, с новыми целями, то 

происходит адаптация известного к заданным современным условиям. 

В связи с постоянными изменениями в сложившейся системе образования всякий раз 

актуальным остается вопрос, что считать в ней инновационным, а что традиционным, по 

каким критериям определять новации. По нашему мнению, важнейшим основанием для 

этого служит адекватность новаций в образовании новым тенденциям, потребностям 

общественной жизни, индивидуально-личностного развития человека в конкретных 

исторических условиях. В соответствии с таким критерием мы можем достаточно легко 

выявить инновационное в деятельности традиционных субъектов образования. В этом плане 

характерными являются следующие примеры. 

Прежде всего, обращаем внимание на компетентностный подход, где мы видим новое 

преломление известного дидактического принципа связи обучения с жизнью. Это 
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выведение данного принципа на приоритетные позиции с целью придания учебной 

деятельности личностно-значимого и практико-ориентированного смысла. 

Базовые понятия данного подхода – «компетенция» и «компетентность». Обращение к 

значениям данных терминов, на наш взгляд, дает прямую подсказку педагогу – на чем 

сосредоточить свое внимание при выборе традиционного и инновационного в современном 

образовании, чтобы гарантировать необходимые результаты. А именно: формировании 

компетенций, как стандартных комплексов знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, которыми субъект должен овладеть в процессе обучения, и развитии 

компетентности, как личностного качества, способности субъекта эффективно действовать 

в реальных ситуациях, опираясь на имеющиеся знания и опыт. 

На практике реализация компетентностного подхода предполагает введение в 

образовательный процесс наряду с традиционными формами учебных занятий и новых их 

видов..Одним из таких видов  является проектное обучение. 

Проектный подход - совокупность приёмов, действий обучающихся в определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи–решения значимой проблемы, 

оформленной в виде конечного продукта. Организованное таким образом обучение 

позволяет повысить мотивацию обучаемых за счёт понимания ими практической 

значимости обучения и реализации личностных качеств в ходе осуществления проекта [1].  

В процессе подготовки проекта обучающийся вынужден основываться на интегрированных 

знаниях, умениях и навыках познавательной деятельности, которые у него сформировались 

ранее, и на их основе формировать новые [2]. Обучение через деятельность по подготовке 

проекта позволяет реально решить обучающемуся проблему трансформации знаний в 

компетенции, которые обнаруживаются непосредственно в результатах образовательного 

процесса. Такой вид обучения более мотивированный, творческий, продуктивный, он дает 

реальный эффект и возможность максимально самореализоваться личности в сфере 

самообразования. 

В зависимости от специфики и направленности предметной области учебной дисциплины, 

проект имеет особенности в подготовке, содержании и формах представления. Метод 

проектов развивает общие компетенции в процессе обучения: 

o развивает инициативу и мотивацию обучающегося; 

o приучает к планированию и плановой работе; 

o формирует умение учитывать все обстоятельства и трудности в самостоятельной 

работе; 

o закрепляет умение рассчитывать свои силы, определять время, требующееся для 

подготовки проекта; 

o развивает самооценку обучающегося; 

o инициирует ведение отчетности, формирует методику и технологию презентации 

результатов деятельности; 

o развивает навыки самостоятельности, дух соперничества и т.д. 

Еще один пример – информатизация, компьютеризация образования. Информатизация 

образования — это процесс обеспечения системы образования теорией и практикой 

разработки и использования новых информационных технологий, ориентированных на 

реализацию целей обучения и воспитания. Это серьезно изменило систему 
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информационного обеспечения учебного процесса, характер организационно-

образовательной деятельности. 

Процесс информатизации образования включает в себя систему мероприятий [4]:  

o оснащение учреждений образования и органов управления образованием 

аппаратными и программными средствами информационных технологий;  

o подключение по высокоскоростным каналам к региональным, национальным и 

международным компьютерным образовательным сетям, к глобальной сети 

Интернет; 

o создание и размещение в сети Интернет информационных ресурсов 

образовательного назначения, интеграция различных баз данных на региональном и 

государственном уровне; 

o формирование информационной культуры у всех участников образовательного 

процесса [5].  

Процесс информатизации образования подразумевает не только применение в школах, 

университетах и других учебных заведениях новейших информационных технологий, но и 

совершенствование системы организации учебной деятельности путем трансформации 

методов и форм преподнесения информации с целью пробуждения у обучающихся интереса 

к получению новых знаний, развития у них творческой активности. Несомненно, в первую 

очередь необходимым является создание информационно-технологической среды с 

использованием новейших проекторов, экранов, компьютеров и другой техники, 

позволяющий раскрыть информацию через презентации, конференции. 

Таким образом, говоря о новизне, инновациях отечественного образования, необходимо 

учитывать, прежде всего, модернизацию традиционно существующих и сохраняющихся 

социальных субъектов образовательной деятельности. Их деятельность претерпевает 

серьезные изменения под влиянием развития науки, требований практики. Оценивать 

социальную субъектность в образовании с точки зрения инновационности мы предлагаем 

по принципу его адекватности изменениям в общественных условиях и индивидуально-

личностном развитии. Для того, чтобы традиционные социальные субъекты 

образовательной деятельности не просто обновлялись, а развивались эффективно, 

необходимо, чтобы они равномерно, равноценно реагировали и на общественные 

потребности, и на личностные.  
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process by factors of informatization and a setevization is considered. It is noted that the processes 
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affect sociological education as it is according to the destination urged to prepare shots of the 

sociologists of a wide profile capable effectively to work in quickly changing business environment 
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Современная общественная ситуация свидетельствует о том, что от специалиста ждут не 

только знаний предмета его профессиональной деятельности, но и возможностей его 

творческой реализации. Традиционное обучение в высшем учебном заведении России чаще 

всего было ориентировано на идеальную модель специалиста, которая предполагала 

подготовленности к определенным видам деятельности в соответствии с эталоном, 

сложившимся еще в прошлом веке. Такие ориентиры позволяли выпускнику войти в 

профессиональную среду и на протяжении жизни совершенствовать свои знания, умения и 

навыки. 

Сегодня общество диктует новые условия профессионального роста. Это прежде всего 

профессиональная мобильность, способность к перепрофилированию и переподготовке. 

Кроме того, сегодня в профессии необходимо уметь работать в команде, принимать 

самостоятельные решения, активно способствовать инновациям, быть инициативным и 

творчески подходить к решению поставленных задач. Для того, чтобы успешно развиваться 

в профессиональной среде, необходимо вовремя и оперативно получать, изучать и 

применять на практике новую информацию. В связи с глобальными социальными и 

технологическими преобразованиями мы можем с большой уверенностью сказать, что на 

наших глазах происходит не просто появление новых информационных технологий и их 

внедрение в образовательные процессы, но меняется структура и характер самого учебного 

процесса, изменяется научная парадигма образования, особенно в связи с появлением и 

использованием Internet. 

Глобализация мирового образовательного пространства и воздействие на него факторов 

информатизации и сетевизации повлекла за собой быстрый рост сферы услуг в области 

интеллектуального обслуживания. Сегодня знания и информация становятся ключевыми 

факторами развития общества. Как отмечают некоторые исследователи, возникает 

общество, основой существования которого становятся специализированные и сложные 

знания, для использования которых необходимы специальные средства, т.е. 

информационные и телекоммуникационные технологии [1]. С этой точки зрения мы 

должны рассматривать образование как одно из важнейших направлений в жизни 
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современного общества, задача которого состоит в том, чтобы дать соответствующий 

инструментарий в руки специалистов всех видов, в том числе и социологов. В этом смысле 

влияние информации на сферу образования рассматривается в качестве предпосылки 

информатизации общества. В частности информатизация образования дает возможность и 

преподавателям, и студентам своевременно получать любую информацию при 

дистанционной форме обучения. Интеллектуальный продукт, его освоение становятся более 

доступным. 

Так как электронные учебники могут легко и с меньшими затратами распространяться, 

исчезают барьеры дистанции, формируется единое образовательное пространство, 

продвигается информатизация образования, появляются новые программные продукты, её 

обеспечивающие. Дистанционное образование, базирующееся на использовании 

информационно-коммуникативных средств связи между обучающим и обучаемыми, 

становится более эффективным, так как дает возможность использовать новые 

мультимедийные средства и новые формы преподавания, приблизив их к месту проживания 

обучающихся. 

Для России информационное отставание может воспрепятствовать интенсивному развитию 

общества, экономики и демократии. Глобализация образования является и результатом, и 

следствием конкуренции, которая особенно сильно проявляется на информационно-

технологическом уровне. Если в начале глобализационных процессов речь шла о качестве 

образования, то теперь самыми важными параметрами становятся скорость удовлетворения 

информационных запросов, доступность любой необходимой информации. 

В настоящее время в науке обсуждаются концепты и параметры информационного 

образования. И с этой точки зрения новая тенденция рассматривается как следствие 

усиления роли ИТ, Internet и знаний об общественной и экономической жизни общества [2]. 

В связи с этим на повестке дня стоит вопрос о том, что в России нужна серьезная подготовка 

студентов вузов в области ИТТ, в области тех возможностей, которые дают электронная 

система информирования. 

Стандарты специальностей, которые в каждом цикле подразделяются на федеральные и 

вузовские компоненты, дают возможность вузам гибко реагировать на эту проблему, 

предлагая не только обязательные курсы по информатике и информационным системам, но 

и постоянно обновляя данные по Internet. В связи с тем, что области использования Internet 

стремительно развиваются на наших глазах, знания не поспевают за практикой. Реальные 

механизмы становления современного информационного общества довольно многогранны 

и сложны, их воздействие на формирование общества ещё не осознано до конца. Задача 

высшего образования (социологии, в частности) – адаптировать образование к уже 

существующим реалиям и процессам в мировом сообществе, в частности к процессу 

глобализации и тому воздействию, которое оказывают на этот процесс факторы 

информатизации и сетевизации. Процесс глобализации и фактор информатизации, 

проявляющиеся в мировом сообществе не могут не затрагивать социологическое 

образование, так как оно по своему назначению призвано готовить кадры социологов 

широкого профиля, способных эффективно работать в быстро меняющейся деловой среде с 

использованием современных ИС. 

Глобализация в образовании проявляется и реализуется по-разному: на уровне 

международных организаций, национальных систем образования, использования разных 
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систем ИТ для расширения образовательной среды того или иного университета, 

образования совместных университетов, создания виртуальных университетов. Как раз на 

примере образования четко видна неразделимость и совместность процесса глобализации и 

фактора информатизации. Глобализацию образования продвигают такие международные 

организации, как ООН, ЮНЕСКО и Всемирный Банк (ВБ). 

Наряду с другими аспектами глобализация включает в себя глобальный обмен знаниями, и 

те страны, которые осознают значимость этого обмена и используют знания, науку, 

технологии для развития общества, войдут в группу ведущих стран мира в будущем. 

«Цифровое неравенство» (Digital Divide), т.е., низкая обеспеченность населения, и особенно 

учащихся компьютерами, отсутствие доступа в Internet – все это является серьезной 

проблемой, которую многие страны пытаются решить в настоящее время, используя 

различные методы. Digital Divide означает, что развивающиеся страны не могут обеспечить 

свои учебные заведения необходимыми для получения знаний ИТ в связи с бедностью этих 

стран и населения [3]. 

В России реализуется международная программа «Университетские центры Internet», 

способствующая включению в процесс обмена информационными потоками высшие 

учебные заведения России. Планируется создать около 30 центров, что позволит 

модернизировать учебный процесс на современном уровне, расширяя обмен информацией 

во всех областях научных знаний. Россия предпринимает активные попытки встраиваться в 

глобальное информационное и образовательное пространство. Принят ряд законов, указов, 

концепций и положений, обеспечивающих совместимость и взаимодействие 

информационных систем федерального и регионального уровней. Образование и наука 

включаются некоторыми исследователями в информационный сектор экономики. 

Подписанное ещё 25 мая 1999 года соглашение между компанией Lotus Development Corp. 

и тогда еще Министерством высшего и среднего профессионального образования, 

позволило РФ приобрести по льготным ценам программное обеспечение Lotus 

Notes/Domino, представляющее собой программный продукт для коллективной работы, и 

Learning Space.  

Анализируя ситуацию с высшим образованием, следует отметить следующие недостатки: 

оснащенность компьютерами неплохая, но доступ в Internet ограничен из-за его высокой 

стоимости, так что в результате мы пока еще не вошли в единое мировое образовательное 

пространство. Другой крупный недостаток в том, что в России в отличие от развитых стран 

нет достаточной количественной статистической информации, сказывается недостаток 

достоверных данных в связи с отсутствием опыта в социолого-математическом 

моделировании и принятия решений на основе количественного анализа данных. 

Преподавание социологии должно базироваться на математике, статистике и ИТ, к чему 

готовы не все преподаватели вузов.  

Все вышесказанное является причиной необходимости радикальных преобразований 

высшего образования (социологии, в частности) на базе ИТ, которые обеспечивают доступ 

в единое социальное и образовательное пространство, служат носителями современных 

методов управления, строят мост между социологией и математикой (статистикой) и 

помогают согласованию российских социологических методов с общемировыми. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ И БАКАЛАВРОВ СОЦИОЛОГИИ 

Попов Евгений Александрович Попов, доктор философских наук, заведующий кафедрой 

общей социологии Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия 

Аннотация: Практика подготовки бакалавров и магистров социологии обозначила ряд 

проблем, которые нуждаются во внимании тех, перед кем поставлена задача подготовить 

профессионалов в своем деле. И в этой статье речь пойдет не о критике частных 

педагогических подходов или образовательных стандартов, а о необходимости привития 

социологии как условия приобретения необходимых профессиональных качеств. Кроме 

того, привитие социологии должно обеспечить эффективный переход из бакалавриата в 

магистратуру. Также подготовка бакалавров и магистров обеспечивает востребованность 

специалистов на отечественном и международном рынке труда  

Ключевые слова: Привитие социологии, бакалавр социологии, магистр социологии, 

обучение социологии.  

 

FEATURES OF PREPARATION OF MASTERS AND BACHELORS OF SOCIOLOGY 

Evgeniy Popov, Doctor of philosophical Sciences, Professor, Russia, Altai State University, Head 

of the Department of General Sociology, Russia, Barnaul 

Аbstract. Practice of preparation of bachelors and masters in sociology has identified a number of 

problems that need attention of those to whom the task is to prepare professionals in the business. 

And in this article we are not talking about criticism of private teaching approaches or educational 

standards, and the need for developing sociology as conditions for the acquisition of the necessary 

professional qualities. In addition, the inculcation of sociology should provide an effective 

transition from undergraduate to graduate school. Also, the training of bachelors and masters 

provides demand for specialists in the domestic and international labor market.  

Keywords:  Instilling sociology, bachelor of Sociology, master of Sociology, education sociology. 

 

Главный вопрос, который нам предстоит решить – это как мы должны понимать привитие 

социологии, а значит, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы осуществить 

этот процесс наиболее продуктивно. Нужно учитывать, что привитие любой науки ни в коем 

случае не должно быть формальным, поскольку в результате закладывается определенный 

фундамент, на котором затем будет возводиться строгая система подготовки будущего 

специалиста.  

Привитие социологии должно изменить в будущем специалисте многие вещи и не только 

ответственное отношение к приобретаемой профессии, но и, например, восприятие 

реальности. Этому должно способствовать воспитание социального мышления или, скорее 

всего, подготовленность к социальному анализу реальности. Между тем привитие 

социологии должно быть двойственным: с одной стороны, нужно обозначить четкие 

принципы сохранения интереса к социологии не только как к науке, но и как к профессии. 

Для этого, однако, бывший школьник уже должен располагать знанием о том, что 

представляет собой профессия социолога, но зачастую у него такого знания попросту нет, а 

у бакалавра такой интерес может возникнуть сравнительно поздно. С другой стороны, 

привитие социологии должно стать погружением «внутрь социологии» – от этого зависит 
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не просто качество знаний, но и особый стиль мышления, который позволяет социологу 

рассмотреть все нюансы социальной реальности.  

Конечно, о привитии разных наук исследователи пишут давно и отмечают сложность и 

важность этого элемента подготовленности будущего профессионала. По большому счету, 

привитие любого знания – это явление не сиюминутное, оно должно учитывать специфику 

науки, околонаучные проблемы и, разумеется, особенности субъекта, которому привитие 

науки предназначается. Но исследователи сегодня обеспокоены, прежде всего, тем 

обстоятельством, насколько человек способен вжиться в ту научно-отраслевую среду, 

которая в конечном итоге должна будет повлиять на становление его профессиональных 

качеств. Так, например, у философов все чаще обнаруживается теоретическая мимикрия под 

видом философского творчества, а молодые философы в то же время проявляют склонность 

«к нарочитой эпатажности, к философскому цинизму и надуманной заостренной 

односторонности» [Солонин, 2011: 10]. Не менее сложная ситуация возникает и в 

социологии, когда социолог оказывается как будто между двух огней: с одной стороны, 

перед ним стоит задача преодолеть тягу к моде «на провозглашение или предсказание 

упадка, конца или смерти чего-либо: социальных явлений, институтов или процессов» 

[Гофман, 2013: 24]. С другой же стороны, он должен вовремя распознать наиболее 

распространенную ловушку, когда ему грозит «не замечаемый самим ученым уход из 

дисциплинарного поля социологии чаще всего в социальную философию» [Романовский, 

2014: 97]. Кстати, данная проблема характерна и для других наук, например, юридических: 

«статус юридической науки также пошатнулся» в связи с проникновением «в правовую 

науку современных философских концепций» [Честнов, 2016: 157]. И если ученый, 

действительно, может справиться с этими ситуациями, то молодому специалисту, только-

только постигающему азы социологического знания, чрезвычайно сложно раз и навсегда 

усвоить эти прописные истины. Поэтому в процессе привития социологии, когда важно 

закрепить интерес к профессии и одновременно сформировать острое желание постичь 

секреты науки, большое значение имеет разговор о социологии и дума о социологии. Эти 

формы осмысления реальности, ее оценивания и переоценки важны для подготовки 

социологов. 

Разговор о социологии сначала даже не как о науке, а как об особом мире знаний должен 

концентрироваться на неких устоявшихся постулатах или даже, возможно, неких клише, 

которые были сформированы в течение развития социологии; это примерно должно 

выглядеть как начало изучения иностранного языка теми, кто еще о языке совершенно 

ничего не знает или знает, но очень приблизительно. Важно задать некую схему или 

матрицу знания. В аудитории начинающих всегда актуален вопрос: кто такой социолог и 

что он должен делать? Этот вопрос между тем задают все те, кто в школьных кабинетах 

освоил серьезный курс обществознания и в принципе пришел к идее изучать социологию, 

руководствуясь при этом своими личными соображениями, но также и тем, что слово 

социология как наименование будущей профессии «звучит красиво, необычно и в общем-

то довольно привлекательно». Однако ответа на этот вопрос они в стенах средней школы 

так и не получили. Все же если мы ведем разговор о социологии или беседу о социологии, 

мы должны, например, показать ее преимущества перед другими областями знаний. У нас 

на факультете социологии Алтайского университета в ходу бывает и такой аргумент: 

предположим, экономисты изучают только экономику, юристы – право, психологи – 

психику, социологи изучают всё это вместе взятое и еще много чего – политику, 

информационные технологии и т.д. Здесь применяется так называемый комплексный 
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подход. Но с другой стороны, нужно сразу обозначить «рубежи» социологии как 

самостоятельной научной области, не потерявшейся в горниле все нарастающих 

междисциплинарных связей различных наук. В противном случае может создаться мнение 

относительно того, что социологией утеряно качество основы для формирования каркаса 

социальных наук, что, разумеется, в корне неверно. 

Еще одним важным моментом в разговоре о социологии является определение набора так 

называемых ключевых слов, которые бы наверняка позволяли идентифицировать 

социологию как науку, изучающую не только общество, но и культуру, человека, 

государство. Когда студентов или кого-либо еще просишь написать или назвать хотя бы 

пять таких ключевых слов, которые бы подчеркивали особенный характер социологической 

науки, то понимаешь, насколько сложно это сделать и тем, кто только поставил перед собой 

задачу изучать социологию, но также и тем, кто в этом деле продвинулся вперед и как будто 

бы разобрался со статусом социологии. По мысли некоторых исследователей, часто 

встречается ситуация, когда, например, «молодые социологи, будучи не в состоянии 

сформулировать конкретную тему, объект, предмет, цель и задачи социологического 

исследования, используют вместо этого собирательное слово "социология"» [Осипова, 

2013: 46]. Очевидно, что именно в облике самого слова социология зачастую содержится 

некий стимул или мотив для погружения в изучение общественных процессов и явлений. 

Но если, допустим, поинтересоваться у студента или абитуриента перед подачей 

документов на факультет социологии, что лежит в основе данной научной дисциплины (или 

же направления вузовской подготовки), то, как правило, встречаешь замешательство в 

ответе. И даже подсказка следовать аналогии: политология – наука о политике, 

правоведение – о праве и т.д. не помогает дать ответ на вопрос: а социология – это наука о 

чем? Не всегда срабатывает и общеупотребительный стереотип представлений о 

социологии как науке об обществе (видимо, потому, что школьники знакомы с 

обществознанием, а не с социологией; при этом статус обществознания остается не до конца 

проясненным – это все же наука или учебная дисциплина?). Такая странная ситуация 

мешает привитию социологии, а следовательно, необходимо на этапе первых разговоров 

или бесед о социологическом знании дать четкие представления о бренде или «интерфейсе» 

социологии. Программа действий начинающего социолога и профессионала не нова – она 

«предполагает – вслед за сбором, отбором, критикой, систематизацией и т.п. эмпирических 

данных – синтез новых знаний или обобщений» [Романовский, 2013: 5].                            

Дума о социологии представляется, возможно, излишним этапом в привитии социологии, 

поскольку направлена на систематическое проговаривание и закрепление 

основополагающих элементов социологического знания механическим способом, 

воспроизводя его дословно и заучивая как стихотворение. Дума – это повторяющееся 

возвращение к каким-либо устойчивым впечатлениям или важной информации, имеющим, 

например, значение для поддержания интеллектуального тонуса или карьерного роста или 

же профессионального совершенствования. Дума как таблица умножения формирует 

стереотипы и установки, к которым человек регулярно возвращается в той или иной 

ситуации; иногда это может происходить помимо воли человека в результате всплывающих 

в сознании образов или элементов знаний о мире. Дума о социологии способствует 

формированию таких образов, которые прочно связывают человека с данной областью 

знаний. Нередко возникает проблема «визитной карточки» той или иной науки; она должна 

свидетельствовать о принадлежности человека к профессии, к роду деятельности, к 

социальной роли и т.д. Ключевая информация, содержащаяся в такой «визитной карточке», 
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должна прочно закрепиться в сознании человека. На практике же нередки случаи, когда 

обучающиеся не всегда готовы даже запомнить имена основателей социологии, а что уж 

говорить об отцах современных социологических теорий и школ. На одной из консультаций 

на кафедре профессор социологии предлагал каждому студенту назвать хотя бы пять имен 

видных социологов разных эпох, и результаты данного опроса были удручающими. 

Поэтому все-таки в социологии, как и в любой другой дисциплине, должны быть некие свои 

«мантры», требующие неукоснительного повторения едва ли не ежедневно. И ведь речь 

здесь не идет о запоминании разрозненных фактов или деталей, а подчеркивается 

исключительная важность усвоения опознавательных индикаторов социологии. И если, к 

примеру, не всякий будущий социолог усвоит за время обучения значение тех или иных 

научных терминов, то упоминание Дюркгейма, Вебера, Гидденса и других должно 

неизменно свидетельствовать студенту о том, что он уже находится в пространстве 

социологии. С этой точки зрения думать о социологии необходимо с тем же завидным 

постоянством, как каждый человек задумывается о ценных для него истинах. Очевидно, что 

причисление себя к профессионалам социологам не может быть формальным, а должно 

строиться на определенных основаниях. Одним из таких оснований должно стать осознание 

ценности и значимости приобретаемой профессии социолога.  

В привязанности к социологическому знанию особое значение имеет то, с чего начинается 

изучение различных социологических дисциплин. Начальных точек отсчета может быть 

множество, но как найти верный путь к привитию социологии? Сложность обнаруживается 

не только в гибридизации самой социологии, когда она дифференцируется на множество 

отраслей, но и в том, с чего начать изучение, допустим, искусства, культуры, управления, 

семьи и других объектов реальности и социальных институтов и процессов. Нередко у 

самих преподавателей социологии велико желание долго и пространно рассуждать, к 

примеру, о специфике искусства и духовной жизни, показывать все нюансы влияния 

художественных произведений на человека и т.д., и в этой ситуации иногда не остается 

места собственно социологии, она вымещается или подменяется другими дисциплинами. 

Допустим, той же философией. На практике же получается, что студент не имеет навыков 

разграничить социальное и социологическое, социологию искусства и философию 

искусства и т.п. И вот здесь-то и скрывается главная проблема: в этих случаях мы больше 

философы или даже искусствоведы, нежели социологи. Как при этом правильно и 

эффективно убедить студента в том, что он имеет дело именно с социологией культуры, а 

не с культурологией или другой близкой дисциплиной.                   

Нужно сначала погружать студентов именно в проблематику изучаемой отрасли 

социологии, причем делать это как можно акцентированней, и оставлять только на финал 

возможные философские или психологические и иные штудии. Другими словами, в самом 

начале знакомства, например, с социологией управления важно сразу же обозначить 

специфику данной отрасли науки, определить ее методологические и методические 

ресурсы. И, возможно, после того, как студент будет четко понимать статус социологии 

управления, ориентироваться в соответствующей проблематике, владеть подходами и 

методиками социологического исследования явлений и процессов управления, можно 

отвлечься от социологии и ненадолго погрузиться, предположим, в социокультурный или 

правовой дискурс управления. Данное правило, на наш взгляд, способно нивелировать 

отставание социологов в привитии основной для себя научной области перед 

открывающимися возможностями потеоретизировать или пофилософствовать по поводу 

актуального вопроса. На этом фоне почти парадоксально выглядит ситуация, когда 
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студенты других факультетов, большей частью естественных (скажем, физики, биологи, 

географы), знают социологию даже лучше, чем некоторые студенты социологи. Этому, 

конечно, находится вполне реальное объяснение: интерес к гуманитарному циклу 

дисциплин компенсирует рутину сменяющих друг друга естественнонаучных предметов, не 

всегда позволяющих порассуждать на социальные темы, высказать свое мнение о политике, 

управлении, культуре и т.д. Такие студенты часто обнаруживают довольно убедительные 

познания в области социологии. К тому же внимание к деталям и рациональный подход 

позволяют им разложить социологию «по полочкам»: на фоне глубоких познаний законов 

термодинамики они подчас имеют ясное представление и о законах социокультурной 

динамики П. Сорокина.         

Немаловажное значение привитие социологии имеет на этапе перехода из бакалавриата в 

магистратуру. На первый взгляд, кажется вполне приемлемой модель, когда лучшие 

бакалавры социологии нацелены на получение знаний в магистратуре, готовы к тому, чтобы 

повысить свой профессиональный уровень на следующей образовательной ступени. 

Проблема здесь кроется в том, что, действительно, в магистратуру приходят лучшие 

выпускники бакалавриата, со значительным запасом знаний, но вот насколько они стали 

зрелыми социологами, думающими системно, социально, критически, и в какой степени для 

них процесс привития социологии прошел успешно или же безуспешно – вопрос не 

праздный. В силу научной динамики от современного ученого или специалиста в своей 

области требуется не просто владение конкретным знанием, но и способность со всей 

ответственностью это знание применять на практике, а также уметь отстаивать свое 

профессиональное кредо в ситуации, когда рост междисциплинарных исследований 

испытывает социолога на прочность. Это имеет решающее значение для укрепления 

имиджа социолога-исследователя в условиях, когда возникает множество соблазнов 

нивелировать научный подход, уступить тому или иному бренду или тренду, зачастую 

подменяющим в познании научную основу экономической или даже политической. 

Социолог, таким образом, должен осознавать, что для него необходимо оставаться верным 

своей профессии.  

И если на стадии бакалавриата привитие социологии – это, по сути, процесс выработки 

устойчивых ассоциаций с социологической наукой и аккумуляция знаний, то магистратура 

помимо углубленного изучения «профильных» социальных проблем должна научить 

приобретенные знания удерживать, равно как и дать навыки по сохранению привитых 

профессиональных качеств социолога. Это возможно осуществить, как нам представляется, 

за счет следующих моментов, которые должны способствовать привитию социологии уже 

на ступени подготовки в магистратуре. 

Во-первых, необходимо акцентировать удержание приобретенных профессиональных 

качеств. Для магистра первейшее значение имеет не только наращение профессиональных 

качеств, необходимых, например, при проведении конкретного социологического 

исследования, но и их удержание, поскольку всегда есть соблазн пожертвовать некоторыми 

такими качествами или свойствами ради приобретения какой-либо выгоды или пользы. 

Отчасти это связано с привлечением социологов к проведению масштабных или финансово 

обеспеченных исследований, которые иногда могут носить заказной характер, а 

следовательно, потребуют от практика «ожидаемых» (или заказных) результатов. Этому, в 

свою очередь, может сопутствовать и подтасовка фактов или представление 

«лимитированных» данных и т.д. Неприглядные стороны профессиональной деятельности 
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присутствуют нередко в любом виде научного труда, однако последствия предпринятых 

социологом обобщений вразрез с нормами этики и принципами научности могут иметь и 

политический резонанс, и приводить к конфликтам интересов. Разумеется, трудно не 

согласиться с мнением о том, что «возрастающая сложность мира требует более 

изощренных методов его изучения» [Александров, Кирдина, 2012: 4], однако социолог не 

должен использовать дискредитирующие его профессиональную компетентность способы 

познания окружающей реальности. Для магистра умение не склоняться на сторону 

профанации социологического труда – одно из главных качеств, и сам обучающийся должен 

данный аспект проблемы понимать и, так сказать, поставить свою подпись под условным 

кодексом чести социолога. 

Во-вторых, формирование образа или стиля социологической науки крайне необходимо 

любому специалисту социологу, в том числе и магистру. Если для бакалавра имеет значение 

четкая фиксация научного статуса социологии, то для следующей образовательной ступени 

формирование образа и стиля науки является профессиональной задачей. На самом деле, 

наука нуждается в защите, ей важно не только сохранить свой научный статус от 

деформации, возникающей как отклик на серьезное продвижение различных 

междисциплинарных трендов, но и закрепить на определенных позициях свой узнаваемый 

образ. И прежде всего, здесь имеется в виду обособленность социологии от вариантов ее 

ангажированности в рамках, например, политического или экономического 

взаимодействия. Действительно, сегодня мы наблюдаем, с одной стороны, «тенденции 

усиления роли социологического знания, его распространения и проникновения в 

различные слои населения» [Горшков, 2011: 16], но в то же время социология не всегда 

способна противостоять натиску каких-либо процессов ненаучного толка, а иногда даже и 

антинаучного, а в чем-то может представлять опасность и для властных структур 

[Зборовский, 2013: 15]. От самих социологов, конечно же, во многом будет зависеть 

сохранение имиджа неполитизированной и неангажированной области знаний, каковой 

социология и должна оставаться. Магистры, в полной мере погруженные в проблематику 

социологической науки, по сути, должны обеспечить форматирование и перезагрузку 

социологии «с новым дизайном интерфейса» [Иванов, 2013: 10]. 

 Имеет значение, в-третьих, поддержание конкурентоспособности социологии, 

которую, например, можно связать с более активным вовлечением социологии в 

пространство «производства дискурсов и медийных решений» [Иванов, 2013: 10]. 

Конкурентная среда наук зачастую очерчивается междисциплинарным характером научно-

исследовательской практики, но от магистра требуется, прежде всего, почти ювелирное 

овладение способностями и навыками обобщения разрозненного материала о жизни и 

реальности, который получают социологи, проводя полевые исследования, многочисленные 

опросы, интервью и мониторинги. В череде цифр и диаграмм веское слово должен 

произнести тот, кто способен увидеть тенденции и закономерности и сформулировать ни 

много ни мало по-парсоновски «общую теорию действия». Можно предположить, что 

социолог более тяготеет именно к работе с производственным материалом, чем, допустим, 

к метатеоретизированию и выявлению каких-либо общих закономерностей бытия, однако 

конкурентоспособность наук предполагает, в том числе, и умелое сочетание теории и 

практики. Данная сторона проблемы, как всегда, продолжает оставаться для социологии 

актуальной. А потому от магистров требуется уже не просто набор умений по проведению 

анкетирования и обработке полученных результатов с точки зрения математических 

выкладок, но и точный взгляд аналитика, способного заметить и обосновать ход тех или 
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иных общественных процессов или изменений в коллективной и индивидуальной 

жизнедеятельности человека.   

Наконец, накопление человеческого капитала должно стать  непременным условием 

профессионального роста любого специалиста, но для магистра социологии оно 

оборачивается ярким признаком сформировавшегося отношения к социальной жизни; 

когда, например, судья улавливает в окружающей реальности отклонения от правовых норм 

и анализирует их с точки зрения повседневного бытия или же с позиции справедливости-

несправедливости, то по аналогии с этим состоянием правоохранителя и социолог не 

утрачивает интереса к происходящим вокруг него событиям, имеющим, прежде всего, 

социальную окраску, и находит инструменты для объяснения тенденций или 

закономерностей бытия. Конечно, формы накопления человеческого капитала могут быть 

самыми разнообразными (к примеру, активность внеучебной деятельности студентов 

[Орлик, 2016: 47]), однако социологу предстоит и умело исследовать человеческий капитал 

как объект изучения в социологии, и формировать его на всех этапах образовательного 

процесса за счет внутреннего самосовершенствования. 

Главный вывод. Привитие социологии должно сопутствовать получению социологического 

образования на каждой ступени учебного процесса. Именно оно может гарантировать не 

просто получение качественных знаний, но и ответственное и «вчувствованное» отношение 

обучающихся к будущей профессии социолога. И если сначала представления о социологии 

как о науке и как о профессии могут быть довольно расплывчатыми, противоречивыми, и, 

возможно, они будут заметно снижать уровень включенности в социологический дискурс и 

далее, вплоть до выбора магистратуры, то именно привитие социологии способно изменить 

данную ситуацию в лучшую сторону.        
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Сегодня любое высшее учебное заведение России ставит перед собой задачу максимально   

приблизить характер и содержание обучения к требованиям современной жизни. Главная 

цель вуза выпустить обучающихся, которые имели бы конкурентное преимущество перед 

другими специалистами при трудоустройстве и возможность трудоустроиться в более 

короткие сроки после окончания обучения.   Задача – сократить продолжительность 

послевузовской адаптации выпускника. 

Острая конкурентная борьба между вузами заставляет каждое учебное заведение грамотно 

продумывать и разрабатывать образовательные программы, включающие в себя элементы 

практической деятельности обучающихся. 

 Вся работа с обучающимися должна быть подчинена основной идее — сформировать у них 

профессиональные навыки и умения, подготовить их к реальной жизни.  Для формирования 

у обучающихся целостной картины системных связей в различных видах профессиональной 

деятельности необходимо, чтобы все виды учебной работы в вузе имели четкую системную 

структуру. Следовательно, профессиональная подготовка студентов, основанная на 

системном подходе, в течение всего периода обучения в вузе должна иметь непрерывный 

характер и касаться всех видов учебных занятий. 

Практические навыки и умения возможно выработать непосредственно на рабочем месте. 

Для этого образовательная организация вступает в отношения с профильными 

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, которые выступают базами прохождения практик.  
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Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (п. 24 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании). 

В настоящее время образовательная организация самостоятельно устанавливает виды 

(типы) практики и способы ее проведения, руководствуясь образовательными стандартами, 

более того определенным вузам России разрешено устанавливать свои собственные 

образовательные стандарты. Ранее в пункте 5 «Положения о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. N 1154 императивно были 

установлены типы практики и способы ее проведения. Образовательная организация не 

могла выйти за пределы анного положения.  Эти положения признаны утратившими силу, 

действует Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования".  Данное положение 

закрепляет, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по ОПОП 

ВО в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, образовательными стандартами, разработанными и утвержденными 

образовательными организациями высшего образования, имеют право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Программы практик 

разрабатываются с учетом требований, установленных в Положении, и являются составной 

частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. Диспозитивное положение в 

Приказе N 1383 позволяет образовательным организациям самостоятельно определить виды 

практик, способы (при наличии) и формы их проведения. Однако существуют четкие 

требования по процессу организации прохождения практик.  

Независимо от общего числа практик, предусмотренных учебным планом, все виды практик 

реализуются на основе договоров между учебными заведениями и «предприятиями» 

согласно пункту 8 Положения N 1383. Существуют сложности при реализации процесса 

прохождения практик обучающимися.  Не ясным остается характер правоотношений между 

обучающимися, учебным заведением и профильной организацией, выступающей базой 

прохождения практик.  

По мнению Малеиной М. Н., договор об организации и проведении производственной 

практики обучающихся по правовой природе является договором об оказании услуг260. 

Согласно п. 15 Положения N 1383 «При наличии в организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности». Кроме 

того по п. 17 «обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики»261.   

                                                           
260  Малеина М.Н. Договор об организации и проведении производственной практики обучающихся // Lex 

russica. 2018. N 1. С. 157 - 163. 
261 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования"// опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 
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Руководствуясь п. 18 Положения   у практиканта в период прохождения практики возникают 

следующие обязанности: выполнять индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности.  Согласно ст. 212 ТК РФ, п. 13 

Положения уорганизаций (в лице ответственного, который закрепляется за практикантом) 

возникает обязанность провести инструктаж обучающихся и познакомить их с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с 

правилами внутреннего трудового распорядка. Вести учет рабочего времени практиканта не 

нужно, при этом факт отсутствия обучающегося на практике можно отразить в отзыве на 

него. Исходя из этого, можно сделать предположение, что такие отношения могут быть 

квалифицированы как трудовые. Таким образом, в правоотношения гражданско-правового 

характера (договор оказания образовательных услуг) проникает элемент правового 

регулирования трудовым законодательством РФ. 

«Смешанность» правового регулирования данных правоотношений создает определенные 

проблемы как для образовательной организации, так и для профильной принимающей 

организации. Например, в случае возникновения несчастного случая на производстве, кто 

будет ответственным лицом перед обучающимся (образовательная организация или 

принимающая организация)? Анализируя один из примеров судебной практики 

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.03.2006 N Ф04-989/2006(20527-

А27-30) по делу N А27-27551/05-2) можно сделать вывод, что если были оформлены 

трудовые отношения, то на обучающегося распространяются нормы трудового права 

(правила охраны труда). А если же отношения не оформлены, то вопрос остается открытым, 

распространятся ли правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и иные 

локальные нормативные акты организации на практиканта. Работодатель не обязан 

заключать трудовые договоры с практикантом, данный вывод подтвердил и Верховный Суд, 

в Определении которого от 3 октября 2008 г. N 89-В08-6 сказано, что ст. 59 ТК 

предусматривает право, а не обязанность работодателя заключать с практикантом срочный 

трудовой договор262. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России N 302н (п. 20 

Положения №1383). 

Таким образом, Положением №1383 прямо закреплено требование о прохождении 

предварительного медицинского осмотра студентов-практикантов, если такой медицинский 

осмотр предусмотрен трудовым законодательством. 

Законодательством не установлена зависимость прохождения необходимых медицинских 

осмотров от наличия либо отсутствия трудовых договоров между организацией и 

практикантами. Следовательно, организация обязана направлять на предварительный 

                                                           
262 Демин А. Финал производственной практики: "срочный" вопрос // Информационный бюллетень "Экспресс-

бухгалтерия": электрон. журн. 2016. N 27. С. 22 - 24. 
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медицинский осмотр студентов-практикантов, которые будут проходить у нее 

производственную практику, вне зависимости от заключения с такими студентами 

трудовых договоров263. Данное положение, безусловно, не приемлемо для профильных 

организаций – баз прохождения практик, если вуз направляет большой контингент 

обучающихся в определенные графиком учебного процесса периоды. Профильные 

организации будут вынуждены тратить значительные ресурсы на медицинские осмотры, 

либо отказывать образовательным организациям в приеме обучающихся на практики.  

 Острой проблемой остается прохождение практики обучающимися заочной формы 

обучения. Статья 173 ТК РФ регламентирующая гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам, не предусматривает 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка на период прохождения 

практик. Обучающиеся, работающие в организациях, профессиональная деятельность 

которых не соответствует требованиям к содержанию практики, вынуждены или формально 

проходить практику, не получая должного уровня формирования необходимых выпускнику 

компетенций, либо прекращать трудовые отношения. Работодатели не готовы отпускать 

работников несколько раз в год  на 40-50  календарных дней для прохождения 

промежуточной аттестации и 14-28 календарных дней для прохождения практик, 

выплачивая им заработную плату264.  При таком подходе практические навыки и опыт 

зачастую формируются неполно и несистемно, что ведет к неполноте компетенций.  

Большинство учебных планов вузов предусматривают следующие виды практик: учебная, 

производственная, преддипломная. Отдельным типом практики выделяют научно-

исследовательскую работу, в рамках которой обучающиеся должны формировать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Обучающимся предоставляется право самостоятельно определять место прохождения 

практики, таким образом, они могу все виды практик пройти в разных организациях. С 

одной стороны это позволяет им расширить представление о будущих местах 

трудоустройства, с другой стороны это не дает целостности формирования компетенций 

применительно к одному направлению деятельности.  

Практика в настоящее время должна рассматриваться не только как средство формирования 

профессиональной адаптации и навыков развития познавательной и творческой активности 

будущих специалистов, диагностирования их уровня профессиональной направленности и 

подготовки, но и как средство формирования профессиональных компетенций.  Ныне 

сформированная система практики не полностью соответствует развитию у обучающихся 

самостоятельности при освоении профессиональной деятельности. Они не всегда осознают 

связь теоретических знаний с конкретными задачами, которые сами выполняли во время 

практик, что значительно затрудняет процесс формирования профессиональной 

компетентности специалиста. 

                                                           
263 Ю.А. Доценко Направлять ли на предварительный медицинский осмотр студентов для производственной 

практики на рабочих местах с вредными условиями труда без оформления трудового договора? (Документ 

предоставлен КонсультантПлюс) 
264 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018)//  "Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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По этой причине становится актуальной разработка определенных подходов к организации 

и проведению практик с целью формирования профессиональной компетентности 

специалистов, в частности, для формирования у обучающихся умения осуществлять 

прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска путей и 

методов решения задач как учебных, так и практических. Одной из приоритетных задач 

является обеспечение обучающихся методическими разработками по практикам, 

направленными на выявление оптимальных условий для трансформирования учебной 

деятельности в профессиональную. Актуальность вышеперечисленного определяется не 

только потребностями работодателей в выпускниках,  но и потребностями обучаемого к 

самоопределению и самовыражению в условиях экономических, социально-культурных 

преобразований и интеграции образования265.  

Для формирования компетенций у обучающихся необходимо особое внимание уделять 

качеству проведения и прохождения практик. Эта задача стоит перед руководителями 

практик.  Так, например, при составлении заданий для прохождения практик обучающимся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» руководители  должны формировать 

задания на практику  таким образом, чтобы по  завершению прохождения практики 

обучающийся смог продемонстрировать сформированные профессиональные компетенции, 

связанные со знаниями и умениями ориентироваться в системе, структуре государственных, 

в том числе правоохранительных органов, толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность государственных и 

правоохранительных органов, принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в строгом соответствии с законом, составлять и оформлять 

юридические документы, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-

правовых, уголовно-правовых, трудовых, административно-правовых и иных отношений.  

Особое значение в этом процессе приобретает установление тесного и оперативного 

взаимодействия руководителя вуза с руководителями организаций, создавших базовые 

места прохождения практик. Такое деловое сотрудничество способствует и решению 

проблемы трудоустройства выпускников в будущем, поскольку самому вузу 

прогнозировать потребность в кадрах по конкретным профилям крайне затруднительно. 

Именно поэтому важным приоритетом в деятельности вуза является ориентация не на 

текущие потребности кадрового обеспечения, а на долгосрочные перспективы. При этом 

важно проявлять стратегическую прозорливость в открытии новых и закрытии 

неперспективных профилей. Если этого не делать, то востребованность в выпускниках 

будет незначительной. Практика должна, прежде всего, ввести обучающегося в понимание 

той среды и тех условий, в которых ему придется работать в будущем.  

Завершающей обучение практикой является преддипломная практика. Проблемой в 

реализации данного вида практики является оторванность мест прохождения практик от тем 

выпускных квалификационных работ по профилям подготовки обучающегося.  

Преддипломная практика направлена на сбор эмпирического материала для анализа, 

выработки стратегии решения существующих проблем и прогнозирования перспектив 

развития. Однако   фактически содержание практики не соответствует цели и задачам. 

                                                           
265 Турсынова Жанагул Жарековна.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук «Формирование профессиональной компетентности студентов в условиях 

производственной практики на основе информационных технологий». 
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Происходит подмена содержания преддипломной практики производственной, худший 

вариант, когда практику обучающийся не проходит, а просто предоставляет отчет о 

практике. Решение данной проблемы - это тесное взаимодействие учебного заведения и 

предприятий (организаций), которое создаст систему, где работодатель будет влиять на 

содержание практики. Это также позволит сформировать специалистов, ориентированных 

на решение проблем конкретного предприятия (организации) путем внесения ряда 

предложений, полученных в ходе исследования.  (Почти полностью переформулировала) 

 На современном этапе развития образовательных отношений, направленных на 

непрерывную практическую подготовку обучающихся, основная проблема состоит в снятии 

острых вопросов, которые мешают обеспечить достойный уровень качества содержания 

всех практик и препятствуют формированию специалистов с высокими 

профессиональными,  культурными, нравственными и гражданскими качествами. 
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Серафим Л. Петров, Международно висше бизнес училище 
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В статията се разглеждат някои от подходите за анализ на икономически процеси във 

времето. В своето многообразие, динамичните редове включват изменения, които определят 

някаква обща посока на развитие - тенденции на развитие, циклични колебания, сезонни 

изменения, случайна компонента. В изследванията на икономическите и финансови процеси се 

обръща голямо внимание на анализа на деловите цикли и на причините, които ги пораждат. Има 

и втори аспект на класификация на икономическите колебания – фундаментални (дългосрочни и 

трайни „К-вълни, както се определят циклите с продължителност от около 50 години); 

конюнктурни или краткосрочни; несистемни – сезонни или случайни. 

 

Ключови думи - динамични редове, компоненти на динамичния ред, цикличност, фази 

 

 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC TIME SERIES 
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Zdravko B. Gargarov, International Business School 

 
The paper examines some of the approaches to analyzing economic processes over time. In their 

diversity, the time series include changes that define some common direction of development - 

development trends, cyclical fluctuations, seasonal changes, random component. In the economic and 

financial processes surveys, a lot of attention is paid to the analysis of the business cycles and the 

causes they generate. There is also a second aspect of the classification of economic fluctuations - 

fundamental (long-term and lasting "K-waves, as cycles of 50 years are defined); business or short-

term; unsystematic - seasonal or occasional. 

 
Key words - time series, comparability of the data, components of time series, cycling, phases 

 

Един от важните подходи при анализа на социално-икономическите 

процеси и явления е определянето и измерването на закономерностите на 

развитието им във времето. 

Процесът на изменение на социално–икономическите явления във 

времето, се нарича развитие в динамика (във времето). Динамиката се представя 

от значения на статистически показатели, в различни моменти (периоди) във 

времето, разположени в хронологичен ред. Така процесите на икономическо 

развитие се представят като съвкупност от данни от непрекъснат процес, чрез 

които задълбочено се анализират особеностите в икономическото развитие с 

помощта на характеристики, отразяващи изменението на икономическата 

система във времето. 

Съставни елементи на динамичните редове са стойностите на реда и 

регистрацията им във времето – периоди (денонощия, месеци, тримесечия и 

години) или моменти (към дата). 

Най-важното условие за един динамичния ред е съпоставимостта на 

включените в него стойности. Проблемът за съпоставимост на данните е 

особено сериозен при динамичните редове, тъй като те обхващат значителни 
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периоди от време, през които са настъпили съществени изменения в характера 

на явленията или в методологията на отчитане, водещи до несъпоставимост на 

статистическите данни.  

Условие за съпоставимост на динамичните редове е периодизацията на 

динамиката във времето, където протичат количествени изменения на 

явленията, а след това, в определени моменти, се извършват и качествени 

скокове, водещи до изменение на закономерността на развитие в процеса. Това 

налага динамични редове обхващащи големи периоди от време да се разделят на 

части, които да показват закономерностите на развитието, т.е.наличие на реални 

икономически цикли .  

Причина за наличе на цикли в развитието на икономиката се дължи на 

влиянието на реални фактори под формата на «възходи» и «падения». В 

индустриализираните страни причини за това е появата на нови технологии, 

промените в цените на суровините. В аграрните страни - реколтата или 

провалът на реколтата. Наличието на форсмажорни обстоятелства (война, 

революция, природни бедствия) могат да бъдат причина за промяна. От своя 

страна домакинствата и фирмите предвиждайки промяна в икономическата 

ситуация, започват да спестяват или да харчат повече. В резултат на това 

търсенето намалява или се увеличава, което води до намаление или увеличение 

на стокооборотът в търговията на дребно. Поръчките за производство на стоки и 

услуги намалява или се увеличава, което оказва натиск върху фирмите към 

съответна промяна на обема на производството, на заетостта и т.н. Променя се 

бизнес активността: фирмите започват да намаляват гамата от продукти или 

обратно, стартират нови проекти, вземат заеми за тяхното изпълнение. Това 

означава, че цялата икономика се колебае, като се стреми да се балансира. В 

допълнение към колебанията в съвкупното търсене, съществуват и други 

фактори, влияещи върху фазите на икономическия цикъл: промени в зависимост 

от сезоните в селското стопанство, строителството, автомобилната индустрия, 

търговската сезонност, тенденциите в икономическото развитие на страната в 

зависимост от ресурсната база, числеността и структурата на населението. 

правилното управление. 

 Някои автори1 посочват, че икономическите цикли са резултат от 

кредитната експанзия в политиката на банките за осигуряване на търсене и 

предлагане на финансов ресурс. С приключване на кредитната експанзия, 

хората започват да теглят депозити от банките, а банките повишават лихвите.  

Налице е криза при кредитирането, която води до рецесия, съпроводена от 

дефлация (по-ниски цени) на потребителските стоки и услуги.  Следва 

увеличение на безработицата, което се обяснява с „ефект на акордеона”, който в 

крайна сметка води до увеличаване на спестяванията, с което се увеличават 

възможностите за инвестиции, които могат да изведат икономиката от кризата, 

започвайки процеса на икономическо възстановяване.  

Концентрацията (монополизацията) на капитала води до „погрешни” 

решения и в национален и в световен мащаб.  Всеки инвеститор се стреми да 

получи максимален доход от инвестицията, но за относително «разумен» 

период от време. На етапа на рецесия инвеститорът счита, че не е рентабилно да 

инвестира в проекти с доходност по-ниска от вчерашната.  

Без инвестиции, производствената дейност се ограничава, в резултат на 

което се намалява платежоспособността на работниците в тази сфера, които са 

 
1 Хесус Уерта де Сото, Основните различия между Австрийската и Неокласическата 

икономическа школа, www.mak-bg.eu/avstriskataskola, 16/07/2015, рр. 30 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3D%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiKDTpo_yKWj_ZMs2SpEatuc4rRUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgyO8gu2rn6qQSBRlCCP2hvFgLZPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_(%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0)&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhh-RdLY7qdYT4d5rQJhBcEX-tNUSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhg4vUuCWzlHHf-Qb6PWLvLkNa65pQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgnHm53bVeni3VLnNLEHL1RTdKZMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhg1isOkKo4o5tM-f3Ozs5V7bnkTvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhg1isOkKo4o5tM-f3Ozs5V7bnkTvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2591%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhg4heS-xOL_kugBAvtHDWsAIGGv-w
https://danielangelow.wordpress.com/2015/07/16/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0/
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потребители на стоки и услуги в други сфери.  Така кризата на един или 

няколко отрасъла засяга цялата икономика.  

 Друг проблем на концентрацията на капитал е изтеглянето на пари от 

обръщение от сферата на потреблението и производството на потребителски 

стоки (както и от сферата на производство на средствата за производство на 

тези стоки).  Полученяг ресурс под формата на дивиденти (една голяма част от 

печалбата) е доход на инвеститорите.  В резултат на това се появява недостиг на 

финансови средства (печалба за реинвестиции) за поддържане на необходимото 

равнище на производство, което води до намаляване на обема на това 

производство.  Безработицата нараства, населението спестява от потребление и 

намалява търсенето на стоки и услуги.  

Най-чувствителни към цикличните колебания са фирмите, произвеждащи 

средства за производство и потребителски стоки за дълготрайна употреба. Този 

тип фирми по-трудно се справят  с икономическия спад, но се възползват най-

много от нарастването на икономиката. Основните причини са две: 

възможността за отлагане на покупките и монополизирането на пазара.  Най-

често закупуването на капиталово оборудване може да се забави за бъдещето;  

по време на икономически затруднения производителите се въздържат от 

закупуване на нови машини и оборудване и изграждане на нови сгради.  По 

време на дълга рецесия фирмите често предпочитат да ремонтират или 

модернизират остаряло оборудване, вместо да изразходват големи суми за 

закупуване на ново оборудване. В резултат на това инвестициите в промишлени 

стоки по време на икономически спад рязко намаляват.  Същото се отнася и за 

стоките за дълготрайна употреба.  За разлика от храната и облекло (дрехи), 

закупуването на нов автомобил или домакински уреди може да се отложи до 

«по-добри времена».  Стокооборотът на храни и дрехи също намалява, но това 

намаление обикновено е по-малко в сравнение с ограниченото търсене на стоки 

за дълготрайна употреба.  

Монополната власт в повечето сектори на икономиката, които 

произвеждат капиталови стоки и потребителски стоки за дълготрайна употреба, 

се дължи на факта, че няколко големи фирми доминират на пазарите за тези 

стоки.  Монополната позиция им позволява във времена на икономически спад 

да поддържат високи цени (без промяна), като намаляват производството в 

отговор на намаляващото търсене. Намаленото и ограничено търсене има много 

по-голям ефект върху производството и заетостта, отколкото върху цените.  

Друга ситуация е характерна за браншовете, които произвеждат краткотрайни 

стоки за потребление.  Тези сектори на икономиката обикновено реагират на 

ограниченото търсене с общо намаление на цените, тъй като нито една от този 

тип фирми няма значителна монополна сила2.  

Икономически цикли, техните видове и причини.  Показатели на 

икономическия цикъл  

В действителност, икономиката не се развива по права линия 

(тенденция), което е характерно за икономически растеж. Наблюдават се 

постоянни отклонения от тенденцията, през възходи и падения.  Икономиката се 

развива циклично.  Икономическият цикъл (бизнес цикъл) е периодичен възход 

и спад в икономиката, колебания в бизнес активността.  Тези колебания като 

следствие от посочените по-горе причини са нередовни и непредсказуеми, 

затова термина „цикъл“ е доста условен.   

 
2 Гъргаров З., С. Петров, Световната икономика (икономически и геополитически аспекти) – под 

печат, С., 2019. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjw1_aHJXzV6g1vHpp4bM7RHsoOjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhjw1_aHJXzV6g1vHpp4bM7RHsoOjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiRiuh4fe0IpAfrD5oj0jiv5gl3ag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%258C&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhFKt2aZcf39np-FdUXbUjIJ9GUkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhM2c08QdJXXDbIT087PRNyG2QBqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgbqFnEUR4l26DgNW0V0oRYR79ywQ
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Причини за бизнес цикъла  

В икономическата теория причините за икономическите цикли са 

следствие от най-разнообразни явления: петна на слънцето и слънчевата 

активност;  войни, революции и военни преврати;  президентски избори;  

недостатъчно потребление;  високи темпове на раждаемост;  оптимизъм и 

песимизъм при инвеститорите;  промяна в паричното предлагане;  технически и 

технологични иновации;  ценови шокове и много други.  Всъщност всички тези 

причини могат да бъдат сведени до едно. Основната причина за икономическите 

цикли е несъответствието между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, 

между съвкупните разходи и съвкупната продукция3.  Следователно цикличният 

характер на икономиката може да бъде обяснен:  

1. чрез промяна в съвкупното търсене с постоянна стойност на съвкупното 

предлагане (увеличаването на съвкупните разходи води до увеличение, а 

намаляването им води до рецесия);   

2. промяна в съвкупното предлагане при постоянна стойност на съвкупното 

търсене (намаляването на съвкупното предлагане означава спад в 

икономиката, растежът му - покачване).  

Показатели на икономическия цикъл  

Основният показател за фазите на цикъла е темпът на икономически 

растеж (темп на растеж - Т), който се изразява като процент и се изчислява по 

формулата:  

,100*
1

1

−

−−
=

t

tt

y

yy
T     (1) 

където:  

ty     - реален БВП в текущата година,  

1−ty  - БВП от предходната година.   

Така този показател характеризира процентното изменение на БВП през 

всяка следваща година в сравнение с предходната. Ако тази стойност е 

положителна, това означава, че икономиката е във фаза на възстановяване, а ако 

е отрицателна, то е във фаза на спад.  Този показател описва степента на 

икономическо развитие, т.е. краткосрочни (годишни) колебания в 

действителния БВП, за разлика от средния годишен темп на растеж, използван 

при изчисляването на темповете на икономически растеж или  дългосрочна 

възходяща тенденция на потенциалния БВП.  

     Таблица 1. 

БВП на България в периода 1987 - 2017 г 

(милиарди $ (текущи цени) и индекси) 

 

БВП в 

милиарди $ (по 

текущи цени) 

БВП на 

България 

(индекси) 

1987 28.10 - 

1988 22.56 -19.72% 

1989 21.75 -3.59% 

1990 20.63 -5.15% 

 
3 Гъргаров З., С. Петров, пак там. 
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1991 10.94 -46.97% 

1992 10.35 -5.39% 

1993 10.83 4.64% 

1994 9.70 -10.46% 

1995 13.06 34.68% 

1996 8.89 -31.93% 

1997 10.05 13.05% 

1998 13.06 29.95% 

1999 13.23 1.30% 

2000 12.90 -2.49% 

2001 13.60 5.43% 

2002 15.60 14.71% 

2003 19.90 27.56% 

2004 24.10 21.11% 

2005 27.20 12.86% 

2006 31.60 16.18% 

2007 42.10 33.23% 

2008 51.80 23.04% 

2009 48.57 -6.24% 

2010 47.73 -1.73% 

2011 53.51 12.11% 

2012 53.90 0.73% 

2013 55.76 3.45% 

2014 56.73 1.74% 

2015 50.20 -11.51% 

2016 53.24 6.06% 

2017 56.83 6.74% 

 

 На следващата графика е представен индекса на БВП на България 

изчислен по формула (1). 

БВП в периода 1987 - 2017 г (индекси)
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В зависимост от поведението на икономическите стойности в различните 

фази на цикъла се разграничават показатели:  

• «про»-циклични, които увеличават фазата на възстановяване и намаляват 

във фазата на рецесия (реален БВП, общи приходи, продажби, 

корпоративни печалби, данъчни приходи, трансферни плащания, внос);  

• «анти»-циклични, които се увеличават в рецесията и намаляват във 

фазата на възстановяване (процент на безработица, брой фирми);  

• «а»-циклични, които нямат цикличен характер и стойността им не е 

свързана с фазите на цикъла (обем на износа, данъчна ставка, 

амортизационен процент).  
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Видове цикли  

По своята продължителност има различни типове цикли:  

• стогодишни цикли – с продължителност сто и повече години;  

• цикли на Кондратиев - с продължителност около 50 - 70 години 

(признати в теорията и практиката като „дългите вълни на 

икономическата конюнктура“;  

• класически цикли (първата „класическа” криза (криза на 

свръхпроизводството) се наблюдава в Англия през 1825 г., а след 1856 г. 

такива кризи имат вече глобален характер), които продължават 10 - 12 

години и са свързани с обновяване на основния капитал, т.е.  оборудване 

(поради амортизацията на ДМА, продължителността на тези цикли 

намалява в съвременните условия).  

Разпределението на различните видове икономически цикли се основава 

на продължителността на функционирането на различните видове физически 

капитал в икономиката.  По този начин, столетните цикли са свързани с появата 

на научни открития и изобретения, които са причина за истинска революция в 

технологията на производство („ерата на парата” е заменена от „векът на 

електричеството” и след това „век на електрониката и автоматизацията”).  В 

основата на дългите вълни на Кондратиев е дължината на експлоатационния 

живот на промишлени и непромишлени сгради и съоръжения (пасивната част на 

физическия капитал).  След около 10 – 12 години настъпва физическо износване 

на оборудването (активната част от физическия капитал), което обяснява 

продължителността на „класическите” цикли.  В съвременните условия това не 

е физическо, а морално остаряване, което възниква поради появата на по-

ефективно, по-съвременно оборудване, и тъй като се появяват фундаментално 

нови технически и технологични решения с периодичност от 4 - 6 години, което 

налага подмяна на оборудването, което е причина за намаляване  

продължителността на циклите. Освен това, много икономически изследвания  

свързват продължителността на цикъла с масово обновяване на стоки за 

дълготрайна употреба от потребителите - на интервали от  2 - 3 години.  

 В съвременната икономика продължителността на фазите на цикъла и 

амплитудата на трептенията могат да бъдат много различни.  Това зависи преди 

всичко от причината за кризата, както и от характеристиките на икономиката в 

различните страни: степента на държавна намеса, естеството на икономическото 

регулиране, дела и нивото на развитие на сектора на услугите (непроизводствен 

сектор), условията за развитие и използване на научно-техническите 

постижения.  

 Важно е да се разграничат цикличните колебания от нецикличните 

колебания.  Икономическият цикъл се характеризира с факта, че всички 

показатели се променят и че цикълът обхваща всички отрасли.  Нецикличните 

колебания свидетелстват за:  

• промени в стопанската дейност само в отделни сектори (браншове) или 

отрасли, които имат сезонен характер на работа (в селското стопанство 

през есента; в строителството през пролетта и лятото);  

• промяна само на някои икономически показатели (например рязко 

увеличение на обема на продажбите на дребно преди празниците и 

увеличаване на бизнес активността в съответните отрасли).  
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 Трябва да се отбележи, че в реалния живот някои цикли се наслагват 

върху други и в рамките на по-дългите колебания се наблюдават и няколко 

кратки цикъла.  

Икономическият цикъл е естествена форма на икономическо развитие, 

в която нарастването на производството, заетостта, растежа на БВП се заменят с 

периоди на рецесия. Наблюдават се (налични са) следните фази на 

икономическия цикъл: 

• фаза I - бум, при който икономиката достига максималната си активност.  

Това е период на свръх-заетост (икономиката е над нивото на 

потенциалния продукт, над тенденцията) и инфлацията.  (Това означава, 

че когато действителния БВП е по-висок от потенциалния, това 

съответства на инфлационната разлика).  Икономиката в тази ситуация е 

в състояние на “прегряване”; 

• фаза ІІ - рецесия (спад).  Икономиката постепенно се връща към 

равнището на потенциалния БВП, бизнес активността намалява, 

реалният БВП достига потенциалното си ниво и след това започва да 

пада под тенденцията, която води икономиката към следващата фаза – 

кризата, намаляване на производството и потреблението, намаляване на 

инвестициите (фирмите не само не правят нови инвестиции, но се 

увеличават неработещите мощности), намаление на БВП, много фирми 

понасят загуби или фалират;  

• фаза III - криза или стагнация (дъно на рецесията).  Икономиката е в 

рецесия, тъй като действителният БВП е по-малък от потенциалния. 

Рязко влошаване на макроикономическите показатели, при което 

развитието рязко намалява или даже спира. На този етап темпа на 

рецесия се забавя и се стабилизира.  Спадът в производството и ръстът на 

безработицата достигат своите максимални стойности.  Цените са 

минимални.  Преживели са само най-силните фирми.  Натрупва се 

потенциал за бъдещ растеж - при ниски лихвени проценти се увеличава 

обема на инвестициите.  След определен период от време настъпва 

преход към етапа на възстановяване;  

• фаза IV - съживяване или възстановяване (възходяща фаза).  

Икономиката постепенно започва да излиза от кризата, действителният 

БВП се приближава до потенциалното си ниво и след това го надминава, 

докато достигне своя максимум, което отново води до бум.  Поради 

повишено потребителско и инвестиционно търсене, лихвените проценти 

нарастват. Увеличаване на инвестициите, нарастване доходите на 

предприемачите, нарастване на заетостта. 

 Четирите фази на всеки един цикъл могат да варират по 

продължителност или дълбочина. Наблюдават се четири вида икономически 

цикли: 

• Цикъл на Джозеф Китчин   - от  3 до  4 години 

• Цикъл на Клеман Жюгляр   - от  7 до 11 години 

• Цикъл на Саймън Кузнец    - от 15 до 25 години 

• Цикъл на Николай Кондратиев  - от 45 до 60 години (К-цикли или К-вълни) 

 Например, на фона на една възходяща дълга вълна на цикъла на 

Кондратиев, средните и късите цикли ще имат по-дълъг и по-интензивен ръст и 

краткосрочен лек спад.  В ситуация на низходяща дълга вълна, напротив, 

сниженията ще бъдат дълбоки и дълги, а издиганията са незначителни и 

краткосрочни.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://www.banki.ru/wikibank/%25D3%25F0%25EE%25E2%25E5%25ED%25FC%2B%25E1%25E5%25E7%25F0%25E0%25E1%25EE%25F2%25E8%25F6%25FB/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiGr1AaGPXNMA4jz6vxkrbFnU9SLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://www.banki.ru/wikibank/%25C2%25E0%25EB%25EE%25E2%25FB%25E9%2B%25E2%25ED%25F3%25F2%25F0%25E5%25ED%25ED%25E8%25E9%2B%25EF%25F0%25EE%25E4%25F3%25EA%25F2%2B%2528%25C2%25C2%25CF%2529/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiOrEaOVtOVhFbJ-_Tgtzw-dN3ZyA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://www.grandars.ru/student/finansy/procentnaya-stavka.html&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhg69tFxT46W3yvAmiEjzo-kmJ-5EA
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Трябва да се отбележи, че не за всички цикли поведението на 

макроикономическите показатели съвпада с описаното по-горе.  Има ситуации, 

когато на фона на спад в производството и увеличаване на безработицата, 

цените също нарастват. Тази ситуация се нарича стагфлация и най-често се 

случва при резки промени в икономическото развитие.  Стагфлация се 

наблюдава през 70-те години на ХХ век по време на енергийни кризи, 

причинени от растящите цени на петрола.  Друг пример са страните от 

Цеинтрална и Източта Европа и Русия през 90-те години на ХХ век,  след 

началото на икономическата трансформация.  

Кризите като съществен елемент от икономическия цикъл  

Фазата на рецесия в икономиката също се нарича фаза на криза и 

депресия.  Този етап е важен за икономиката, защото след всяка криза се 

подновяват предприятията, оцеляват силните и ефективни фирми, появяват се 

нови изобретения и се разкриват нови икономически възможности.  Кризата 

обаче е и голям социален шок - хората губят работните си места, намаляват 

доходите им, понижава се жизнения стандарт на населението. Ето защо 

предотвратяването или смекчаването на кризите е една от най-важните задачи 

на държавата.  

 Цикличното развитие на икономиката започна да се проявява ясно, 

започвайки от XIX век. Първата циклична криза на свръхпроизводство настъпва 

в Англия през 1825 г. През XIX век, цикличните кризи в отделните страни не си 

съвпадат във времето и се дължат на вътрешни причини от развитието им или 

по причина на световни неикономически събития (по-специално войни).  

Първата глобалана криза, наричана «Великата депресия» започва в 

Съединените щати през 1929 – 1933 г и обхваща много други страни. Сред 

причините за това са деформираната структура на икономиката след Първата 

световна война, нарушаването на традиционните световни икономически 

отношения, монополизацията на икономиката.  Кризата се проявява в 

значителен спад в производството, високо равнище на безработица и 

значително намаляване на световната търговия.  Тя обхваща всички отрасли 

(особено черната металургия, машиностроенето, минното дело, морския 

транспорт и др.) и селското стопанство. Последствията от тази криза бяха 

преодолени единствено в резултат на възхода, причинен от Втората световна 

война.  

 След Втората световна война започва бързо икономическо 

възстановяване, свързано с преодоляване опустошенията, причинени от 

войната.  Възстановителният период приключва към 1957 – 1958 г за повечето 

държави, но избухна нова световна криза, която най-силно засяга САЩ.  За 

първи път в следвоенния период общият износ на готова продукция спада, което 

води до редица структурни кризи (в основните отрасли, като корабостроенето и 

др.).  

Причината за следващата криза от 1974 – 1975 г може да се каже, че е 

случайна и не се поддава на обяснение от законите за икономическо развитие.  

Като начало служи натиска на страните от ОПЕК върху няколкократното 

увеличение на цените на изнасяния от тях петрол. Много развити страни са 

изправени пред сериозен недостиг на енергийни ресурси.  Страните вносителки 

на петрол са принудени да намалят потреблението си или да търсят 

заместители, както и да въведат енергоспестяващи технологии.  Обемът на 

националните производства намалява поради повишение на цените, т.е.  имаше 

ситуация на стагфлация.  
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През 1980 – 1982 г избухва нова криза, основните жертви на която са 

развиващите се страни.  Повечето от тези страни през втората половина на ХХ 

век преминанат през етапа на преход от аграрната структура на икономиката 

към индустриална.  Тъй като собствените им средства за реализиране на тази 

цел не бяха достатъчни, те са принудени да привлекат чуждестранен капитал.  В 

началото на 80-те години на ХХ век външния дълг на развиващите се страни се 

оказва твърде голям и много от тях не успяват да изплатят не само главницата 

на дълга, но и лихвите по дълга.  

  През последното десетилетие на ХХ век голяма част от развитите страни 

изпадат в стагнацията - производството се развива бавно, колебанията в 

безработицата и инфлацията са незначителни. Това къщо така са години на 

катаклизми за страните от Централна и Източна Европа и СССР, които през 

1991 г. престават да съществуват.  Дълбоката трансформационна криза в Русия, 

която беше следствие от прехода от планиран начин на стопанска дейност към 

пазарен, обхвана всички аспекти на икономическия живот.  По време на 

реформите промишленото производство спада с около 60% (в много анализи се 

застъпва позицията за деиндустриализация на икономиката), а страната 

преживява период на висока инфлация, увеличава се неравенството на 

собствеността на гражданите, над 30% от населението пада под прага на 

бедност.  

В заключение можем да отбележим няколко характеристики на 

цикличното развитие:  

• С развитието на националните икономики и укрепването на 

международната взаимозависимост, кризите се превръщат от местни 

(национални) в световни.  

• Интервалът от време между кризите е намален, т.е. намалява периода на 

циклични колебания.  

• Появява се нова характеристика – фактора случайност,  като неотделима 

част от законите за циклично развитие на икономиката.  

• Системните кризи, разглеждани още като кризи на трансформация не се 

вписват в общоприетия цикъл.  Като правило те се причиняват от 

институционални промени, които настъпват не само в икономическите, но 

и в други сфери на обществения живот.  

 


