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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 Русе1 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“2 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, 

                                                           
1 По това време авторът работеше в този огромен комбинат, наричан гальовно „Корабната“. 
2 Днес ДСО „Корабостроене“ вече не съществува. 
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които да подготвят становище по отделните оферти и предложение до висшия 

мениджмънт3. 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”4 , 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 перфокартите5 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. 

                                                           
3 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. 
4 От правни съображения не посочваме истинското име на компанията. 
5 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 продукта6. 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.7: „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. 

                                                           
6 Наричана столетия – потребителна стойност. 
7 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.8 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)9. 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. 

 Първо, по своята същност това е едно векторна трансформация, с водеща идея една 

от новите икономики на концептуалния  мейнстрийм. 

                                                           
8 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 
9 Представям търсените и уловените бизнес модели и на английски език за да задоволя взискателния читател. 
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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. 

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.  
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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 променили10. 

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 

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, 

                                                           
10 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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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.  

 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. 
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 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.11 

 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”12, 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”13са следните14 : 

 І. Сигурно е, че дигиталната трансформация  е заплаха за старата гвардия от 

професии. Посланието на С. Гупта, обаче, според С. Силвърторн е позитивно, защото 

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; 

                                                           
11 Aerts, Ria. Business Modelling of Digital Enterpreneurship and Digital Collaboration Solution.to Increase Global 

Growt in Business Owned by happy Women Entrepreneuners. 
12 Sunil Gupta (Сънил Гупта) e професор МБА(MBA) в HBS(Harvard Business School – USA). 
13 Развиване на стратегия за дигиталния свят. 
14 https://hbswk.hbs.edu/ item/developing – a – strategy – for – the digital - world 

https://hbswk.hbs.edu/
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 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 :15 

 а/ бизнес модели – 7 391 бр.; 

 б/ иновационни бизнес модели – 349 бр.; 

 в/ отворена, открита  иновация/OI/ – 1 700/ бр.16; 

 г/ динамична способност – 1 562 бр.; 

Фос и Саеби систематизират изследванията за иновационните бизнес модели в четири 

насоки17: 

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! 

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.“18. 

                                                           
15 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. 
16 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. 
17 Fos, N., T. Saebi. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation, p. 207. 
18 За подробности вж.: Дамянов, Ат. Сблъсък на парадигми в световната икономика. Научни трудове на 

Международното висше бизнес училище.2018, с. 7-39. 
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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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19Facebook 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. 

 

                                                           
19 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 phone20. 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.’21  

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-

                                                           
20 Source: Survey by PWC – Humans vs. Automated Interaction, 2017 
21 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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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. 

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 
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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 

in one day. Of course, this means that the company is being more productive this way, thus 

production cost drops.’22  

                                                           
22 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 

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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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 study23 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.24 

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 

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 

                                                           
23 McKinsey, Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What’s in it for Germany and its Industrial Sector? 

(2017) 
24 McKinsey, Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What’s in it for Germany and its Industrial Sector? 

(2017) 
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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 

 

 

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 
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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 

that one of their top campaign management priorities was to improve audience segmentation to 

support better ad targeting.  
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Figure 6 : eMarketer, 2017 

 

 

In fact, an article25 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 

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.   

                                                           
25 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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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.  
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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)  



39 

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 Пампорово26. 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 

                                                           
26 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 



69 

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 



70 

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.27 

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 

                                                           
27 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 
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През 2003. година в Манила, Филипини, Световната туристическа организация29 към 

Обединнените нации определи насоките за действия преди, по време и след криза30. 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 

                                                           
28Бойков, В., 2015:112. 
29Световната 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. 
30Конференцията 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 



78 

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 
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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 
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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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Проф. д-р Николина Попова, Международно висше бизнес училище, Ботевград 

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. 

Ключови думи: бизнес модел, дигитализация, нови технологии  

 

TRANSFORMATIONS OF CONTEMPORARY BUSINESS MODELS IN TOURISM 
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Prof. PhD Nikolina Popova, International Business School, Botevgrad 

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.  
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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 ниво32“.  

 

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 

                                                           
32 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.33 Така 

способите и средствата на метода се поставят в основата на създаването на счетоводната 

информация. 

Подобни схващания застъпва Б. Йонкова34 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.35  Това разбиране може да се определи като класическо в 

теорията и практиката на счетоводството. 

Друг автор36 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.37  

М. Динев38 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.  

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: 

                                                           
33 Душанов, Ив. Обща теория на счетоводството. София, РОМИНА, 2008, с. 59. 
34 Башева, Сн. и  др.  Основи на счетоводството. София, Издателски комплекс – УНСС, 2013, с.116-117. 
35 Петров, Л. основи на счетоводството. София, МАРТИЛЕН, 2011, с. 53-55. 
36 Дочев, М. Счетоводство. В. Търново, АБАГАРД, 2008, с. 68. 
37 Илиев, Г. Счетоводство, В. Търново. Фабер 2009, с. 70. 
38 Динев, М. и К. Златарева. Теоретични основи на счетоводството. София, Издателство на  ВУЗФ, 2011, с. 100-

104. 



95 

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. 

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 
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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 счетоводството39 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 счетоводството40 е посочено, че счетоводният документ е хартиен или 

технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и 

регистър. Законът41 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 

съставянето на грешни документи. В повечето случаи става въпрос за преднамерени 

действия, от които се очакват определени ползи. 

                                                           
39 Закон за счетоводството. Посл. изм. и доп. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., чл. 3, /3/ 
40 Пак там, чл. 4 /1/. 
41 Пак там, чл. 4 /5/. 
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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.42 

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 

резултати. Така например, при отсъствия на съответното материално отговорно лице, то 

трябва да бъде заменено с друго по заповед на ръководителя. 

                                                           
42 Пак там, чл. 28. 
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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“43. 

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. 

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; 

                                                           
43 Динев, М. и К. Златарева. Теоретични основи на счетоводството. София, Издателство на  ВУЗФ, 2011, с. 101. 

 

Оценяване 

 

Оценки 



100 

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 литературата44 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 

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. 

                                                           
44 Башева, Сн. и др. Основи на счетоводството. София, Издателски комплекс – УНСС, 2013, с.170. 
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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.  

Основното средство за проявление на двойното отразяване на стопанските операции по 

счетоводните сметки се извършва с помощта на счетоводни статии – фиг. 7. 
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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:45 

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. 

 

Фигура 8. Проявление на периодичното приключване чрез финансови отчети 

 

 

                                                           
45 Динев, М. и К. Златарева. Теоретични основи на счетоводството. София, Издателство на  ВУЗФ, 2011, с. 280. 
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103 

 

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. 

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? 

 

Балансово обобщаване 

 

Счетоводни баланси 
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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 
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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 
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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.  
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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.  
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БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ – ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ? 

Надя Ненкова 

 

BUSINESS ANGELS - GOOD POSSIBILITY FOR FUNDING? 

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 - Crowdfunding46 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 

                                                           
46 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 47 

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; 

                                                           
47 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 : 
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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 .  
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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. 
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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, 



137 

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.48 

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 

                                                           
48 Бойков,В., Бойков, Д. Мултимедийните технологии като „глътка свеж  въздух“ в образованието, МВБУ, 

2019, с. 55 



142 

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“49. 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“50. 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; 

                                                           
49 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 
50 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:51 

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; 

                                                           
51 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 районите52 .  

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 

                                                           
52 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.Същност 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. 

Измененията в пространственото местоположение на продуктите са също така необходими 



153 

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 

по своята същност представлява осъществяване на пространствено-икономически връзки в 
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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. 

Всеки вид транспорт има предимства и недостатъци в сравнение с другите видове 

транспорт, които определят избора на вида транспорт при извършване на превози, свързани 
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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.Статични 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. 

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 
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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 

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 
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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 

срок на откупуване) би довело до оптимизация на инвестиционния избор в транспортната 

фирма. 
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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 

инвестиционните и текущите разходи [Матеев, М. 1998. Основи на инвестиционния 

мениджмънт, с. 39]. 
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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.Динамични 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 

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 
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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). 

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 
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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: 

 ∑ 𝐹𝑛

𝑁

𝑛=1

(1 + 𝑟)𝑁−𝑛 (9) 

Търси се стойността на вътрешната норма на възвръщаемост, при която да е вярно 

уравнението: 
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 ∑ 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. 

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 
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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 

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 
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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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