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ИЗХОДЪТ ОТ КРИЗАТА – 
ПОУКИ, ИЗВОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
проф. дин Тончо Трендафилов 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 
Първото условие да отговорим правилно на трудния въпрос за 

изхода от кризата е да имаме ясна и точна представа за самото явление. 
Второто особено важно условие е да сме в състояние да ситуираме са-
мата криза в реалните социално-икономически условия, да познаваме 
политическата и общокултурна обстановка, в която възниква и се разви-
ва самата криза в ширина и дълбочина, по хоризонтала и вертикала! 
Само по себе си това второ условие изисква изобилна и точна информа-
ция за страните и регионите, обхванати от кризата. А точно в тази сфера 
неизбежно ще се срещнем с трудности от национален, регионален и 
конюнктурен характер. 

Анализ от този тип предполага отлично познаване на иконо-
мическата и политическата история, както и на научните оценки за 
миналите кризи и поуките от тях. 

Това са основните теоретико-методологически предпоставки, от 
които съм се ръководил, когато разработвах настоящия встъпителен 
доклад, без никакви претенции за изчерпателност и формулиране на 
някакви магически решения!... Именно за това започвам със 

 
Откритията, постиженията и поуките от наследството на ня-

кои особено важни автори 
Подборът на авторите е изцяло въпрос на моя лична преценка. 

При това преценка, която отразява моето дълбоко убеждение, че поли-
тическата икономия (а не икономиксът), социологията и политоло-
гията са органично свързани като различни направления на един-
ната наука за обществото. Както физиката, независимо дали става 
дума за молекурярна, атомна или за физика на атомните ядра, е неиз-
менно физика, така ядрото на обществознанието е именно полити-
ческата икономия – единствената наука за постиженията, в която се 
присъждат Нобелови награди!!! Моля да бъда правилно разбран: тук не 
става дума за пристрастия, а за принцип. Дискусията по въпроса може 
само да ни обогати! 
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Уроците на мъдреците 
 
Нека започнем със Самюелсън – автора на най-популярния учеб-

ник, от който всички сме се учили дори в условията, когато изложената в 
учебника наука се наричаше класова буржоазна икономическа теория! А 
има ли и възможна ли е класовата наука? Класови са идеологиите! 

Носител на Нобелова награда от 1970 г., Самюелсън е бил съветник 
на много правителства, в това число и на президента Кенеди! Заедно с 
Милтън Фридмън той е редовен сътрудник на „Newsweek“, а само 
статиите му в периодичния печат (по една всеки месец!) са събрани в пет 
обемисти тома. Негова е в най-голяма степен заслугата за „неокласичес-
кия синтез“ на макро- и микроикономическата теория, според който, 
когато икономиката постигне пълна заетост в съгласие с кейнсианската 
интервенция, трябва да се премине към изпитаните подходи на неокласи-
ческата теория за пазарно саморегулиране на икономиката. Този „Пага-
нини в икономиката“ остави траен печат върху развитието на икономи-
ческата мисъл и икономическата политика както със своята плодовитост, 
така и с умението да избягва идеологическото противопоставяне. Ос-
нователно е смятан за превъзходен представител на центристките по-
литически възгледи – факт, който в значителна степен обяснява безспор-
ното му лично влияние в т.нар. „време на Самюелсън“... 

На второ място в тази поредица бих поставил Милтън Фридмън 
– друг носител на Нобелова награда за икономика от 1976 г. Ние позна-
ваме добре знаменитите „Есета за позитивната икономика“, и особено 
книгата му „Капитализъм и свобода“. Безспорно най-голяма популяр-
ност му донася капиталният труд „Монетарната история на САЩ – 
1876–1960“. Фридмън е ученият, който разработи концепцията за „ес-
тественото равнище на безработицата“, което може да се поддържа, 
без да се провокира висока инфлация, – това е важен момент в теория-
та за „стагфлацията“, в разработването на която Фридмън има важна 
роля. Критик на кейнсианския регулативизъм, Фридмън неведнъж заявя-
ва, че като макроикономисти „ние всички сме кейнсианци“! Имах рядка-
та възможност да познавам лично проф. Фридмън и за неговото научно 
дело и достойнствата му като човек написах специална статия в нашия 
„Четвърти годишник“ (2007 г.). В нея съм разглeдал особено детайлно 
неговия монетаризъм, който се отличава с множество особености и го 
откроява като безспорен лидер на това направление в икономическата 
мисъл. Това, разбира се, не означава, че той не е имал и отявлени крити-
ци и врагове, които язвително противопоставят „кейнсианската рево-
люция“ на „монетаристката контрареволюция“... В своята популярна 
книга „Бичът на монетаризма“ не кой да е, а Никълс Калдор категорич-
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но отхвърля монетаризма като теория и монетаристката политика, про-
веждана от Тачър... Това, разбира се, в никаква степен не намали попу-
лярността на Фридмън, който именно по времето на Тачър зае централно 
място във водещите масмедии и остана уважаван учен и досега. 

И накрая намирам за необходимо да подчертая особената роля на 
такъв много популярен, възхваляван и остро критикуван автор като 
социолога Даниел Бел. Бях истински щастлив да общувам с него пове-
че от два месеца в клуб-ресторанта на Харвардския университет в нача-
лото на 1975 г. Той беше широко скроен човек, въпреки нелишените от 
основание критики на неговото възвеличаване на истеблишмента, 
както справедливо отбелязва в своята силно критична статия Мариен 
Майкъл „Даниел Бел и краят на нормалната наука“ (сп. „Фючърист“, 
Вашингтон, 1973, № 6). Този безспорно голям автор нямаше ясна ви-
зия за бъдещето! Неговото „постиндустриално общество“ не е нищо 
повече от идеализиран неокапитализъм, без ясно определена същност! 

Същото можем да кажем и за представителите на иконометрия-
та от 30-те години, които допринесоха много за математизирането на 
икономическата наука и за моделирането на икономическите процеси. 
Базираната върху пазарната система икономика (market-directed 
economy), или както е прието в англосаксонски говорещите страни – 
пазарно ръководената икономика, постепенно обхваща останалите 
фактори за производство – всички видове производствени ресурси, 
земята и труда. Едва тогава пазарът придобива необходимата комплек-
сност и всеобхватност и вече наистина можем да говорим за пазарно 
ръководена икономика или за развита пазарната система такава, как-
вато я познаваме и днес в общи линии. Именно тя породи и поражда 
кризите. Тя също така прави възможен изхода от тях и формира иконо-
мическите цикли. Доминираната от пазара икономическа система пред-
полага едновременното съществуване и взаимодействието между: 1) 
консумативния пазар; 2) ресурсния пазар; 3) поземления пазар; 4) 
трудовия пазар; 5) пазара на недвижими имоти; и 6) капиталовия 
пазар, който в пазарната икономика се различава твърде съществено от 
„допотопните форми“ на капитала – търговския и лихварския, както 
функционално, така и институционално. 

Много важно е да не забравяме, че пазарната икономика с 
всичките си структурни елементи е сравнително млада институция. 
Поземленият пазар например съществува едва от два века, при това не 
повсеместно и с много ограничения, свързани с наследяването на по-
землената собственост или продажбата на земя на чужденци. Подобна е 
историята и на трудовия пазар. Дори държава като Англия според Карл 
Полани не притежава пазар на труда до 1834 г., когато бе приет рефор-
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мисткият Закон за бедните (The Poor Law Reform). Едва с този закон 
бяха елиминирани ограниченията, наложени с Енорийския регистър, 
който налагаше забрани за свободното придвижване на работниците от 
един към друг трудов пазар в зависимост от безработицата, равнището 
на заплащане и разделението на труда1. 

Присъщите на пазарно ръководената икономика всеобхватност и 
комплексност превръщат пазара в най-значимия нов и най-староци-
вилизационен фактор. Пазарната философия и пазарните критерии и 
когато са обект на критика и отрицание, пронизват целокупния иконо-
мически, политически и духовен живот. Капиталистическата бизнес 
цивилизация е пазарна цивилизация. Носеща конструкция на тази 
динамична обществена институция с всичките ù силни и слаби 
страни е пазарната система. На свой ред пазарът и пазарната систе-
ма отразяват конкретноисторическите реалности на отделните об-
щества и, от една страна, интегрират в себе си доминиращите тра-
диционни ценности, а от друга, сами се вграждат и приспособяват 
тези ценности към типично пазарните критерии. Именно поради 
това пазарната икономика трябва да се изучава винаги конкретно-
исторически, а не абстрактнологически от позицията на някакъв чист 
идеален модел. „Идеалнотипичните конструкции“ на Макс Вебер са 
мощно оръдие на абстрактнологическия анализ, но те не отчитат огром-
ното разнообразие на пазарите в различните държави. Едно нещо е па-
зарът в Япония, друго – в Сингапур, трето – в Англия, и т.н. Дори в 
рамките на Европейския съюз различията в организацията и функцио-
нирането на пазарната система са все още осезателни! 

Една от големите книги на нашумелия в края на XX в. със сенза-
ционни открития Франсис Фукуяма „Доверие – новите основи на све-
товния просперитет“ е добра илюстрация на начина, по който тради-

                                                 
1 Разбирането на общественото разделение на труда като особена социална мрежа е предс-
тавено особено оригинално в един от най-известните трудове на крайноконсервативния 
либерал и виден представител на късната Австрийска школа Лудвиг фон Мизес „Човеш-
ката активност – трактат по икономическа теория“. Първото издание на тази книга е през 
1949 г. в Чикаго. На наше разположение е новото руско издание от 2005 г. на Издателство 
„Социум“ – Челябинск. Известно е, че за Мизес икономическата теория е част от по-
общата наука за обществото – праксеологията, която обхваща обществото като система от 
обществени отношения. Близки до тези са възгледите на Фридрих фон Хайек по въпроса, 
за което можем да съдим от преведената на български език негова книга „Фаталната 
самонадеяност – грешките на социализма“ на Издателство „Отворено общество“, 1999 г. 
Именно в тази книга, като противопоставя на централизираното планово стопанство на 
социализма „спонтанния пазарен ред“, Хайек излага твърде обстойно и на популярен език 
възгледите си за спонтанния характер на разменните отношения и пазарния ред. Специа-
лен интерес за заинтересованите в тази проблематика представляват мислите, изложени в 
глава трета на труда. 
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ционните ценности се интегрират в пазарната система. За всеки, 
който е изучавал философия, е ясно, че Фукуяма ни връща към акцента, 
който Кант постави върху моралната спойка и моралния фундамент 
на гражданското общество! Кантианският морален императив пре-
минава през взаимното доверие, а в една развита бизнес цивилизация 
този императив ражда характерни особености на бизнес цивилизацията, 
които дават основание на Фукуяма да обедини такива различни страни 
като Китай, Италия, Франция и Южна Корея в групата на т.нар. „семей-
ни общества“, тъй като във всяка една от тези държави семейството 
(кланът) е основната единица за икономиката на роднинска основа, която 
гарантира доверието. Докато държави като Япония и Германия са в 
групата на държавите с висока степен на доверие, което не е базира-
но на роднински връзки. Тук доверието се гради на професионалния 
мениджмънт и по-толерантни отношения вътре в самите предприятия. 
Не е случайно, че тъкмо този тип общества се радват на конкурентни 
предимства, адекватни на модерната пазарно ръководена система. 

Интересно е, че много преди Фукуяма да се заеме с анализа на по-
сочените цивилизационни аспекти на пазарната икономика видни амери-
кански икономисти им посвещават поредица от статии, събрани във 
внушителен сборник под редакцията на Уилям Дж. Гууд, озаглавен 
„Динамиките в съвременното общество“2. Особен интерес за нас пред-
ставляват статиите на Робърт М. Марч „Аристократичният идеал и под-
държането на политическия елит“ (с. 87 и сл.) и тази на Сеймур Мартин 
Липсет „Ценностните партньори на демокрацията: ситуационно изс-
ледване в рамките на сравнителния анализ“ (с. 252 и сл.). И двете статии 
предлагат богата аргументация на основната теза: както политическата 
система – демокрацията, така и икономическата система – пазарно 
ръководената икономика, не само зависи, но и се нуждае от строго 
отчитане на традиционните, етническите и националните ценности, 
за да функционира нормално! С други думи държавата и пазарът 
едновременно са цивилизационни ценности, върху които се гради модер-
ната бизнес цивилизация, и в същото време интегрират и преосмислят по 
нов начин традиционните ценности на съответното общество. 

                                                 
 Тук му е мястото да отбележим, че историческите корени на гражданското общество 
като недържавни, неправителствени структури също са заложени в историята на стоково-
то производство, стоковата размяна и тяхната хилядолетна институционализация чрез 
търговията, парите и банкерството, но това е въпрос за самостоятелна разработка и само 
косвено е свързан с нашата тема. 
2 William, J. Goode. The Dynamics of Modern Society. N.Y.: Athernton Press, 1966, 87–108; 
252–265. 
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И накрая би следвало да припомним някои основни характерис-
тики на пазара и пазарната система, които имат важно познавателно 
значение за по-нататъшния анализ на ролята им като цивилизационни 
ценности. Първо, това е акцентът върху пазара и пазарната система 
като институция или подсистема на обществото, която обхваща вза-
имодействието между купувачи и продавачи, представени от фирми 
и домакинства. Това е силата, детерминираща едновременно цените и 
количествата на разменяните продукти или услуги на базата на конку-
ренцията. Именно поради това не е изненадващо, че много икономисти 
слагат знак за равенство между „пазарна система“ и „ценова система“. И 
второ, пазарът и пазарната система съществуват реално като непрекъс-
нат процес, който внася своя динамизъм в цялата обществена сграда: 
хората не могат да престанат да произвеждат, точно така, както не могат 
да престанат да потребяват, за да оцеляват. В този непрекъснат разме-
нен процес се реализира човешкият живот като обмен на веществата 
между човека и природата в най-широкообхватния смисъл на думата. 

Очертаните досега измерения на пазара и пазарната икономика са 
достатъчно доказателство за огромната мотивираща, преобразуваща 
и интегрираща сила на пазарната философия, която осигурява 
спойката на високоразвитото капиталистическо общество като особен 
вид цивилизация. 

Абстрактнотеоретичният модел на пазара обаче е една идеално-
типична конструкция на саморегулираща се система. Чрез спонтан-
ния механизъм на търсенето и предлагането този модел ни обяснява как 
пазарният механизъм осигурява разпределението на ресурсите по от-
раслите на общественото производство в такива макроикономически 
пропорции, каквито са необходими за покриване на потребителското 
търсене, с точно толкова по вид и количество стоки и услуги, колкото са 
достатъчни за задоволяване на платежоспособното търсене. Основният 
източник на информация за това рационално алокиране на ресурси и 
готова продукция по предназначение е цената. Именно този вид иде-
алнотипична конструкция от Веберов тип има предвид Жан-Батист Сей, 
когато формулира известния „закон за пазарите“, според който кризи-
те са невъзможни, защото предлагането само създава съответното тър-
сене! В случая Сей използва и обогатява метафората на Адам Смит 
за „невидимата ръка“ по начин, който изключва цикличните кризи, 
които въпреки Сей след 1825 г. стават постоянен спътник на бързоин-
дустриализиращата се капиталистическа икономика. 

В „Богатството на народите“ Адам Смит е далече от подобна 
идеализация на „невидимата ръка“. Това личи както от неговата кри-
тика на меркантилизма, така и от десетките страници, посветени на 
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държавната икономическа политика по отношение на данъчната и мит-
ническата политика и по отношение на възможностите за появата и 
вредите от монопола. 

Имаме всички снования да смятаме като доказан научен факт, че 
тъкмо отношението на икономистите към възможностите и граници-
те на пазарното саморегулиране, както вече бе посочено, превръща 
теорията за пазара в разделителна линия между възторжените при-
върженици на неограничаваната от нищо свобода на предприема-
ческата инициатива – певците на спонтанния пазарен ред като идеал, 
към който трябва да се придържаме, и техните критици, които обосно-
вано пледират за социален контрол върху спонтанните пазарни сили, 
водещи до нежелани социални последици, като започнем с хищничес-
кото използване на природните и трудовите ресурси и завършим със 
социално-икономическото неравенство, проявяващо се в пропастта меж-
ду бедни и богати. Съсредоточаването на колосални богатства в шепа 
хора и тревожната социално-икономическа диференциация илюстрират 
по най-убедителен начин конфликтния характер на това развитие, 
което акумулира вулканична енергия за опасен социален взрив. 

 
Метаморфозите на либерализма 
 
Според критиците на крайния либерализъм системният общест-

вен контрол е повеля на съвременната високоразвита пазарна ико-
номика. И той съвсем не е породен от някаква абстрактна теория за 
социална справедливост, а е условие за оцеляването и здравословното 
развитие на обществото не в името и от позициите на някакъв егалита-
ризъм, а от позициите и в името на разумна социална солидарност, 
базирана върху приемливо за всички разпределение на завоевания-
та, които носи на обществото научнотехническият прогрес в най-
широкия смисъл на думата. Този контрол ще има успех само ако обе-
дини силите на държавата и гражданското общество. 

Не е случайно, че непрестанно нараства броят на икономистите, 
социолозите и философите, които поставят на преден план тревожните 
въпроси за социалната промяна и бъдещето на капитализма, както и ак-
тивността и следвоенната асоциация на заклетите привърженици на 
свободния пазарен ред „Монт Пелерин“. Получили стимули за своите 
изяви от края на Студената война, представителите на консервативния 
либерализъм се оказаха неспособни да кажат нищо ново в социално-
икономически макроикономически план. Те просто повтарят патетично 
заложената във философията на „закона на Сей“ премъдрост незави-
симо дали са откровени монетаристи, последователи на Милтън 
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Фридмън, или либертарианци, които претендират за славата на „най-
актуалния мозъчен тръст във Вашингтон“3. Тази висока оценка можем да 
прочетем на корицата на безспорно интересната и силно дискусионна 
книга на Дейвид Боаз „Либертарианството“. Появата на българския 
превод на тази книга е чудесен повод за размисъл и изводи за състоянието 
и насоките на развитие на съвременната икономическа мисъл. Нещо по-
вече – тя ни връща към философските и моралните основания на пазара 
като модел за решаване на човешките проблеми и като процес на чо-
вешко взаимодействие с всичките му сложни последствия. 

Сигурен съм, че и най-последователният привърженик на соци-
алното пазарно стопанство ще се съгласи със справедливата критика 
на „голямата държава“ и нейната разхитителна природа. Боаз е 
напълно прав, когато пише: „Няма дори един на сто от американците, 
които знаят колко всъщност данъци плащат, като се имат предвид мно-
гото начини, по които политиците прикриват истинските разходи“4. 

Да, ние „имаме власт всеки четири години да изгоним едните 
мошеници и да поставим други мошеници* (подчертаното – от мен, 
Т. Т.). Но много фактори ограничават стойността на тази власт“5. Болез-
неното утвърждаване на демокрацията и пазарната икономика у нас са 
едновременно тъжна и убедителна илюстрация на тази истина! 

Либертарианската критика на „голямата държава“, критиката 
на грабителската данъчна политика в услуга на бюрократични структури 
и институции, които затормозяват нормалното развитие на пазарния 
процес и свободния избор на производители и купувачи, е затрогващо 
откровена и справедлива. Тя е силната страна на либертарианството, 
която обяснява неговата популярност в САЩ. Но тази съдържателна 
критика на бюрократизма и злоупотребите с политическата власт в 
интерес на „политическите мошеници“ не може да елиминира ос-

                                                 
3 Вж. Боаз, Дейвид. Либертарианството. Въведение. С.: Мак, 2004. Това е популярна, 
написана на разбираем език, понякога твърде публицистична, но безспорно представител-
на книга за едно типично американско направление в консервативния войнстващ либера-
лизъм. Тя дава цялостна представа както за силните, така и за слабите страни на либера-
лизма, който се върти в орбитата на теорията за пазарното саморегулиране, зачената още 
от Английската класическа школа! 
4 За разлика от „чистите“ теоретици на спонтанния пазарен ред от ранга на Лудвиг фон 
Мизес и Фридрих фон Хайек американските либертарианци с право претендират, че са 
носители на „радикална философия“, която по думите на самия автор в предговора към 
българското издание на книгата е нещо повече от радикална. Според него „либертарианс-
ките идеи са основополагаща философия на съвременния свят: равноправна свобода, 
предприемачество, власт на закона, търпимост, плурализъм, конституционно управление“. 
* Кои са мошениците, всички знаем! За българите държавата слага ръка на повече от 60 до 
70 % от доходите им (според изследванията на Института за пазарна икономика). 
5 Цит. съч., с. 237. 
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новната слабост на войнстващия либерализъм: абстрактната поста-
новка и интерпретация на пазарния процес вън от времето и пространст-
вото, изцяло в духа на идеалнотипичните конструкции на Макс Вебер. 

Интересно е, че дори такъв фаворизиран от либертарианците ав-
тор като Милтън Фридмън смята за необходимо да подчертае в една от 
най-популярните си книги „Капитализъм и свобода“, че „независимо от 
това, че в съвременната стопанска система предприемаческата дейност 
и парите играят важна роля, и без оглед на това, че тяхното съществува-
не поражда многобройни и сложни проблеми, основните методи, чрез 
които пазарът осигурява координацията в рамките на цялото стопанст-
во, се проявяват напълно в икономиката, в която господства натурална-
та размяна и в която липсват предприемаческата дейност и парите“6. 
Дори само този факт е достатъчно основание да се усъмним във всеси-
лието на спонтанното пазарно саморегулиране и произтичащата от него 
теория за самовъзпроизвеждащото се пазарно равновесие. 

В тези теории няма и дума за деформациите във функционира-
нето на пазарния механизъм, които внася монополизацията на ико-
номическия живот и скритата зад монополистическата конкурен-
ция възможност за деформация на процеса на ценообразуването. 
Либертарианската критика на държавната регулация на цените е вярна 
сама по себе си, но администрираната от монополите цена* не е по-
малко деструктивна за нормалното протичане на пазарния процес и 
пазарното саморегулиране. В това отношение критиката на капита-
лизма и песимистичните прогнози за развитието на пазарната ико-
номика през ХХІ в. заслужават най-сериозен анализ. 

Позицията на такъв сериозен автор като Лестър Търоу, защитена 
блестящо в неговата обемиста книга „Бъдещето на капитализма“, 
предлага анализи и аргументи, които в много случаи опровергават и 
представят в твърде неблагоприятна светлина възторжената апологетика 
на пазарното саморегулиране като реалност и път към свободно и благо-
денстващо общество в бъдещето. Търоу привежда убедителни доказа-
телства за позитивните резултати от държавните инвестиции за 
обществото като цяло и за множеството начини, чрез които събра-
ните с данъци бюджетни средства са били пренасочвани към касите 

                                                 
6 Friedman, M. Capitalism and Freedom. The University of Chicago Press, 1972, p. 14. 
* За природата на администрираната от монополите цена е писано много. За навлизане в 
темата обаче е достатъчно да прочетем великолепната статия на Дерулс Бекмън „Що е 
администрирана цена?“, препечатана в „Contemporary economics“ – Selected Readings, 
second edition, 1967, под редакцията на професорите R. E. Hesinger и Mark Perlmanq 
Bostan, с. 119–123. Въпреки стремежа на автора за „обективност“ той признава, че адми-
нистрираната цена, първо, е монополна, и второ, че тя е цена с добавка, т.е. с подчертано 
главен акцент върху „the plus“ (добавката)! (с. 120). 
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на частните монополи! „През цялата история на американския иконо-
мически растеж – пише той – държавните инвестиции са играли главна 
роля“. Според него скъпоструващите инвестиции с дългосрочен ефект не 
привличат частния капитал, защото пазарът – по-точно потребителското 
търсене – не дава сигнали за това. Типичен пример за тази обратна връз-
ка според Търоу е електрификацията на американското селско стопанст-
во, предизвикало истинска революция в земеделието. Създаването на 
държавното управление на селската електрификация (REA) „напра-
ви американското селско стопанство най-производителното в света – по-
малко от два процента от работните часове на Америка могат да изхран-
ват нея и голяма част от останалия свят“. Но „сега много частни предп-
риятия горят от желание да поемат управлението на REA“7. И продължа-
ва: „Най-драматичният пример напоследък (т.е. пример за държавното 
финансиране на обекти, от които се възползва частният капитал, 
след като е посочил поредица от построени с бюджетни средства канали, 
жп линии, субсидирането на първите авиолинии, държавните летища, 
атомната енергия и изследването на космоса!) е интернет – електронна-
та магистрала на Америка, а сега и на света, – магистрала, която всяка 
година става двойно по-голяма. Първоначално интернет беше финан-
сиран от Министерството на отбраната, за да свързва военните бази 
и военните изследователски центрове в случай на военна атака. 
Повече от двадесет години продължи това финансиране (...) Първо-
начално интернет не би могъл да бъде финансиран частно“8. 

Историята на държавното финансиране показва изключително 
важната преориентация на държавните инвестиции от физическата 
инфраструктура към „инфраструктурата на знанията“. „Интелекту-
алните отрасли изискват изследвания и разработки, на които им трябва 
много време, за да започнат да се изплащат“9. Пример за това са биотех-
нологиите, които безспорно изменят света, а защо не и природата на чо-
века? Но „въпреки това капитализмът никога не би предоставил сумите за 
изследвания и разработки, които породиха биотехнологията“10! 

По природата си „спонтанният пазарен ред“ стимулира бър-
зата възвръщаемост на инвестициите. И Търоу е напълно прав, кога-
то подчертава, че, за да се появят на пазара първите продукти на техно-
логията, са били необходими тридесет години с ежегодни инвестиции от 

                                                 
7 Търоу, Лестър. Бъдещето на капитализма, или как днешните икономически сили офор-
мят утрешния свят. С.: В. Люцканова, 2000, с. 433. В подкрепа на своята теза авторът 
привежда изключително богат фактически материал в бележките към гл. 14 на своя труд. 
8 Пак там, с. 434. Подчертаното е мое – Т. Т.! 
9 Пак там, с. 435. 
10 Пак там. 
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милиарди долари годишно, изчислени по днешен курс! Това са пари на 
данъкоплатците! „Частните промишлени лаборатории – пише той – се 
насочват към проекти, които се очаква да се изплатят в срок между шест 
и седем години или по-бързо“11. Именно поради това „почти полови-
ната от американските разходи за изследвания и разработки се 
плащат от федералното правителство“, като „за изследванията, за 
които не може да се очаква, че ще се изплатят през следващите пет 
години, този процент наближава 100“12 (подчертаното е мое  ם Т. Т.). 
Приведените данни и анализите на Търоу са блестящ пример за това, 
как се извършва преразпределението на националния доход чрез 
бюджета в интерес на частните корпорации!... В тази вълнуваща 
книга могат да се намерят множество потресаващи факти, които показ-
ват как зад фасадата на социалната държава милионите данъкоплатци 
осигуряват конкурентни позиции и баснословни печалби на големите 
корпорации, свързани по множество видими и невидими пътища с по-
литическия елит. 

Интернет, биотехнологиите, здравеопазването и отбраната на 
практика са превърнати в „голямо прикритие на държавните раз-
ходи за изследователска и развойна дейност“. Това „използвачест-
во“* е широкоразпространено в развитите капиталистически държави. В 
някои случаи като Япония например то е не само масирано, но и „раз-
умно“, доколкото се пренасочва предимно към приложни изследвания, 
разработки, базирани в повечето случаи и върху постиженията на САЩ 
и др. държави. При всички случаи обаче то е в интерес на монополите. 

Намирам за убедителна и добре защитена тезата на Търоу, че „по 
определение държавното управление в ерата на индустриите, основани 
на изкуствения интелект, ще трябва да играе роля в осигуряването на 
трите включени съставки – човешките умения, технологията и инфраст-
руктурата, – които ще определят успеха или провала на капитализма на 
XXI в.“13. Ако се съгласим с тази авторитетна преценка, става ясно, че и 
през ХХІ в. ролята на държавата ще бъде значителна, но не тради-
ционна. Според Търоу целта на държавното управление в съвременния 
свят „би трябвало да представлява интересите на бъдещето пред насто-
ящето и да прави необходимите инвестиции, които капитализмът не 
може да направи сам за себе си“14. За съжаление Търоу изразява недо-

                                                 
11 Пак там. 
12 Пак там, с. 437. 
* Терминът е на Търоу (с. 439). 
13 Пак там, с. 440. Многозначително е допускането на икономист като Търоу за възможен 
провал на капитализма през настоящия век! 
14 Пак там. 
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волство от пренасочването на необходимите суми от тази голяма инвес-
тиционна цел към подобряване на „днешното потребление на днешните 
граждани“! Постановка, която не е в синхрон с приведените в неговата 
книга данни за трайната тенденция на понижаване на доходите и за 
задълбочаването на пропастта между бедни и богати. В същото вре-
ме и той повтаря тезата за „демократичните избори“ на Д . Боаз като 
„смяна на една група мошеници с друга група мошеници“15. 

Истинската причина за политическата криза на доверието Тъ-
роу вижда съвсем основателно във факта, че на практика в създадената 
след края на Студената война ситуация „политическите партии нямат 
различни идеологически убеждения – различни визии за естеството на 
системата и за това къде се намира обетованата земя – така, че да могат 
да спорят за алтернативните пътища към бъдещото? Изборите се прев-
ръщат в популярни проучвания на общественото мнение, които се 
въртят около тривиални въпроси и зависят от това кой изглежда по-
добре по телевизията“16. Едва ли е необходимо да тълкувам тези мисли, 
които като че ли са писани и за нашата страна! 

Очевидно традиционната постановка на въпроса „за“ или 
„против“ пазара в началото на ХХІ в. звучи доста доктринерски и 
догматично. Нещо повече – той вече не предлага надеждна база за оп-
ределяне на разграничителната линия между двете основни направления 
в съвременната икономическа мисъл – теоретиците на консерватив-
ния либерализъм с всичките му превъплъщения от монетаризма до 
либертарианството, от една страна, а от друга – теоретиците, които 
признават активната роля на държавата в обществения живот, 
което направление обединява усилията на богатата гама от неокейнси-
анци, неолиберали (особено представителите на германската Фрайбург-
ска школа!), както и някои от привържениците на теорията за социал-
ния избор на Бюкенън. И ако първото направление догматично се 
придържа към класическата схема за „спонтанния пазарен ред“ и де-
монстрира липсата на визия за бъдещето, то представителите на вто-
рото направление полагат непрестанни усилия да елиминират идеите за 
социалната държава и социалното пазарно стопанство. Те признават 
в различни форми истината, че, „за да работи, демокрацията се нуждае 
от визия за утопия – път към по-добро общество – визия за онова, което 
надхвърля тесния сектантски егоизъм“17... И в случая Търоу е прав. 

От всичко, казано досега по въпроса за разграничителната линия, 
в бъдещите търсения на икономистите, изглежда, ще бъде начинът, по 

                                                 
15 Пак там, с. 382. 
16 Пак там. 
17 Пак там, с. 382. 
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които се формулира отговорът на въпроса доколко и какъв пазар, до-
колко и каква държава. Да се повтаря премъдростта на „закона на Сей“ 
означава да се възвеличава миналото без визия за бъдещето. Нещо 
повече, след краха на „реалния социализъм“ теоретиците на социалното 
пазарно стопанство тактично замлъкнаха, както вече отбелязах. 

В началото на новото хилядолетие капиталът функционира 
под едновременното въздействие на три противоречиви тенденции: 
а) тенденцията за модернизиране, усъвършенстване и приспособяване 
на системата към бързоизменящите се условия; б) тенденцията за „по-
вече планомерност“, която властно израства от развитието на произво-
дителните сили. Това, което проф. Гълбрайт определи като функция на 
„зрялата корпорация“, управлявана от компетентна „техноструктура“; и 
в) поврат към консервативния твърд либерализъм. 

Първата тенденция е строго ендогенна сила. Тя отразява вът-
решната логика на системата и е в основата на мрежовата икономика 
като специфична форма на обобществяването. Втората тенденция над-
хвърля рамките на приспособителния процес на капитала. Тя е в непри-
миримо противоречие с частнособственическата основа на корпоратив-
ния капитал и се реализира само частично в онези „елементи на плано-
мерност“ (Енгелс), които допуска и утвърждава самата монополизация. 
В нея намира осезателен израз фактът, че системата на капитала същес-
твува и функционира в нова историческа епоха – епохата на масовото 
производство и историческия преход от икономика на природните 
ресурси към високотехнологична икономика на знанието, в която 
решаваща роля играе човешкият капитал – носител на тези знания. 

Третата тенденция отразява опитите на определени консерва-
тивни обществени сили да възкресят вярата в класическата либерална 
догма за всесилието на спонтанния пазарен механизъм, като се възполз-
ват от краха на социалистическата система и края на Студената война. 

Интензивността на този процес и неговият конкретен ритъм във 
времето се определят от множество фактори, сред които решаваща роля 
играят промените, настъпващи в състава на производителните сили, 
съотношението на класовите сили в национален и интернационален 
план, зрелостта и ефективността на функциониращите фирми във всеки 
конкретен случай и във всяка отделна държава в условията на глобали-
зацията. Когато кризата на капиталистическата система излезе на по-
върхността, нейното отричане става трудно, а дискусията за съдбата на 
капиталистическата система навлиза в нов етап. 

Напълно съм съгласен по този повод с констатацията на Лестър 
Търоу, че, „за да работи, демокрацията се нуждае от визия за утопия – 
път към по-добро общество – визия за онова, което надхвърля тесния 
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сектантски егоизъм“18. Уви, тази визия липсва! И тази липса се оказа 
много изгодна за властниците. 

При всеки пристъп на кризисните явления тревогата и песимизмът 
взимат връх. В условията на „частичната стабилизация“ (през 20-те го-
дини на ХХ в.) оптимизмът макар и за кратко време измести разклатена-
та вяра в капитала. „Отчетът на комитета за най-новите изменения в 
икономиката на САЩ“, „Докладът на Президентската конференция по 
безработицата“, специалните доклади на особените сътрудници (Special 
staff) от Националното бюро за икономически изследвания, публикувани 
в два внушителни тома19 непосредствено преди избухването на Великата 
депресия през1929 г., са отлично доказателство за съзнателно насажда-
ния и изцяло опроверган от практиката оптимизъм. 

Обективният ход на историческия процес се надсмя над този 
оптимизъм. Критичните изследвания на системата от позициите на 
тогавашната буржоазия придобиха широк размах. По примера на Баб-
сонската статистическа обсерватория и Националното бюро за иконо-
мически изследвания в целия капиталистически свят никнеха като 
гъби щедро финансирани конюнктурни институти20. Великата деп-
ресия от 1929–1933 г. даде мощен тласък на приспособителния процес. 
Икономическата политика на президента Рузвелт, известна под наиме-
нованието „нов курс“ (New Deal), и всичко, което вършеха през този 
период буржоазните правителства, за да отслабят застрашаващите прис-
тъпи на кризата, беше решително отстъпление от подминатата от 
живота либерална теория21. Идеите на регулативизма вече се носеха 
във въздуха. И те намераха своята първа систематизация в „Общата 
теория за заетостта, лихвата и парите“ (1936) на Джон Мейнард Кейнс – 
патриарха на модерната политическа икономия, отгледана в лоното на 
Алфред-Маршаловия неокласицизъм – неговия най-силен критик. 

Кейнс призна открито банкрута на свободната конкуренция и по-
търси изход от кризата на капитализма в държавния интервенционали-
зъм и в регулирането22. „Общата теория“ на Кейнс е типичен теорети-
чен продукт на кризата. Посрещната възторжено от изплашената за 
господството си буржоазия, новата теория бързо стана истинско ръ-

                                                 
18 Пак там, с. 382. 
19 Вж. Recent economic chances in the United States. – Report of the Committee on Resent 
economic changes, of the President`s Conference on Unemployment. Chairman: Herbert Hoover. 
Vol. I, II. Washington, 1929. 
20 По-подробно вж. гл. VІІІ и ІХ във: Трендафилов, Т. Кризи, цикли, регулирана конюнк-
тура. Т. 2. С., 1971. 
21 За природата на „новия курс“ вж.: Мальков, В. Л. Новый курс в США. М., 1973. 
22 Цялостната характеристика на кейнсианския модел на регулирана икономика вж. във: 
Трендафилов, Т. Кризи... Цит. съч., с. 199 и сл. 
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ководство за „бърза медицинска помощ“ на системата. Тъкмо този 
факт традиционалистите теоретици не бяха в състояние да признаят 
гласно при никакви обстоятелства, въпреки че мнозина от тях смътно го 
усещаха и под различни форми го обсъждаха23. 

Погрешна в основата си, тогавашната стратегия на управляваща-
та буржоазия през целия период между двете световни войни обектив-
но подготви и почвата за фашизма. Тя доведе изплашената буржоазна 
върхушка до позорната капитулация пред налудничавите планове на 
Хитлер на срещата в Мюнхен през септември 1938 г. След Втората 
световна война илюзиите намаляха, но не изчезнаха. „Атомната“ дип-
ломация и Студената война стимулираха развитието на военнопро-
мишления комплекс и сложиха началото на надпреварата във въо-
ръжаването, която струваше твърде скъпо на масовия данъкоплатец. 
Формулата „просперитет чрез милитаризация“ донесе немалки 
печалби на свързаните с политическия елит корпорации. Но заедно 
с това тя хвърли капиталистическото стопанство в хроническа инфла-
ция с крайно опасни последици. 

Няма никакво съмнение, че стратегията на противопоставяне, 
която използваше през следвоенния период управляващата политическа 
върхушка в развитите капиталистически държави под ръководството на 
САЩ, ускори решаването на кризата, в която беше изпаднала све-
товната социалистическа система, разяждана от язвите на стали-
нисткото наследство. Нито действията на Хрушчов, нито всичко, което 
предшестваше перестройката на Горби, бяха в състояние да вдъхнат 
живот на една система, която не можа да намери адекватен отговор 
на принципите, в името на които се появи! 

Убеден съм, че компетентните и авторитетни изследвания на 
това историческо събитие с огромни социално-икономически, по-
литически и идеологически последствия ще бъдат обект на про-
дължителни и реалистични анализи и оценки, които ще разкрият 
истината. Обнадеждаващо начало в този смисъл е вълнуващата книга 
на такъв автор като германеца Вернер Райт. Неговата книга „Мафията 
в Източна Европа“, базирана изцяло върху разсекретени документи на 
ЦРУ, КГБ и ЩАЗИ, интервюта с мафиотски босове и секретни доклади 
на Интерпол, повдига завесата и дава отговор на множество въпроси 
от рода на: Наистина ли беше изненада банкрутът на реалния социали-
зъм в Съветския съюз и източноевропейските страни? Защо полити-
ческите елити на бившата номенклатура, и по-специално на свър-

                                                 
23 Вж. напр.: Bell, D., Ir. Kristal. Capitalism Today. N.Y., 1971. 
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заните с властта секретни служби, така бързо забогатяха и превър-
наха успешно политическата власт в икономическа?24. 

Всички тези въпроси са част от историческите промени, под зна-
ка на които се развиват сега водещите капиталистически държави и се 
извършва преходът към капиталистическите институции в бившите 
социалистически държави. Те са част от приспособителния процес, от 
разгръщането на който ще израсне отговорът на въпроса за желаната 
добра бъдеща икономика. 

 
Глобализацията с човешко лице срещу глобализацията 

на мрежите и достъпа 
 
Като всяка широкообхватна и революционна по природата си 

промяна в социално-икономическата среда глобализацията предизвиква 
най-противоречиви реакции и оценки. Нещо повече – тя става повод за 
остро противопоставяне и социални сблъсъци между определени 
заинтересовани среди и групи, които приветстват процеса на глобали-
зацията като настъпваща ера на нови, неподозирани възможности за 
небивал просперитет, и разтревожените от настъплението на „новото 
Средновековие“ милиони обикновени хора, които организирано се 
съпротивляват срещу поредната заплаха за социалния мир, сигурността 
и благополучието на обществото като цяло. 

Тези противоречиви реакции красноречиво говорят, че наби-
ращият сила световноисторически процес на глобализация се пре-
чупва по твърде различен начин в съзнанието на хората и засяга 
много важни страни от тяхното ежедневие. В глобализацията много 
хора виждат заплаха за своята национална, етническа и религиозна 
идентичност – посегателство върху традиционните ценности и морал-
ните устои, заплаха за социалния договор, върху който се крепи нацио-
налната държава и гражданската идентичност. Никак не е случайно, че 
на една от последните си книги лауреатът на Нобелова награда Джоу-

                                                 
24 Вж. Райт, Вернер. Мафията в Източна Европа. Превод от немски език. С.: Атлантис. 
Авторът на тази книга е европейски експерт по въпросите на организираната престъпност, 
автор е на 14 книги за мафиите в света и съветник на германския Бундестаг, имащ достъп 
до най-секретните данни в тази област. Авторът убедително опровергава „легендата за 
„неочаквания“ колапс на социалистическата система и, което е не по-малко важно, вдига 
завесата, която прикрива действията на старите секретни служби, които продължават 
своята дейност в условията на преход към капитализъм и осигуряват превръщането на 
политическата власт в икономическа не само за себе си, но и за покровителстващите ги 
политици. Разделът, посветен на сложното преплитане на чужди и местни мафии, джойнт-
венчърни предприятия не случайно е озаглавен „Новият картел на мафията, или бъдещето 
вече започна“!... 



ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСКУСИЯТА 

 22 

зеф Стиглиц постави показателното заглавие „Глобализацията и недо-
волните от нея“... Внимателният прочит на тази провокативна и в 
много отношения документална книга показва, че не самата глоба-
лизация като обективен и в много отношения неопределим процес, 
а начинът, по който се използва този процес от господарите на мре-
жите, основателно поражда съпротива и най-остро осъждане – факт, 
който заема важно място в кризата. 

Няма съмнение, че генетическите корени на глобализацията са 
заложени в международната търговия и присъщата на капитализма ин-
тернационализация на производството и капиталите – те са заложени в 
космополитната същност на капитала като фактор и основен инстру-
мент на капиталистическата пазарна икономика. Но това не означава, че 
можем да сложим знак за равенство между интернационализацията на 
производството и капиталите с тяхната многовековна история и глобали-
зацията, която във всяко отношение е ново явление, което набира сили 
едва от средата на 80-те години. Напълно споделям мнението на поли-
толога Робърт Гилпин, че „терминът „глобализация“ започна да се 
употребява масово през втората половина на 80-те години във връзка с 
огромното нахлуване на преки чуждестранни инвестиции от многонаци-
оналните корпорации“25. Като подчертава, че международните корпора-
ции и преките чуждестранни инвестиции „съществуват от няколко века 
под формата на Източноиндийска компания и други търговски авантю-
ристи“26, Гилпин справедливо отбелязва, че в „първите следвоенни десе-
тилетия повечето преки чуждестранни инвестиции бяха на американски 
фирми“, докато от средата на 80-те години относителният дял на японс-
ки, западноевропейски и др. инвеститори започнаха да доминират в пре-
ките чуждестранни инвестиции, а САЩ – най-голямата национална 
икономика, се превърна в „най-голямата икономика домакин“... Това 
е много важно за оценка на сегашната криза и изхода от нея! 

Масираните инвестиционни потоци, които нарастваха ежегодно с 
около 15 %, се насочваха преди всичко към високоиндустриализираните 
икономики, и най-вече към САЩ – от една страна, а от друга, преобла-
даващата част от тези милиарди се влагаха във високотехнологични-
те индустрии като автомобилната и информационните технологии. Не-
що повече, както справедливо изтъква Гилпин, „информацията сама по 
себе си стана продаваема и това повдигна такива нови въпроси в между-
народната търговия като защитата на правата на интелектуалната собст-

                                                 
25 Гилпин, Робърт. Глобалната политикономия – разбиране на международния икономи-
чески ред. С.: Д. Янков, 2003, с. 16. 
26 Пак там. 
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веност и пазарният достъп на индустриите за услуги“27, т.е. разшири се 
обхватът на стоково-паричните отношения в духовната сфера. 

В цитираните мисли на такъв сериозен изследовател на природата 
и разгръщането на глобализацията като Гилпин вече се съдържа нещо 
много важно: първо, разкрива се връзката на глобализацията със ста-
рите форми на интернационализация на производството и капита-
лите; второ, поставя се кардиналният според мен въпрос за „пазар-
ния достъп“ като ключов елемент на глобализиращата се икономи-
ка; и трето, времевите и пространствените ограничения останаха 
само спомен от недалечното минало. При новите информационни 
технологии многонационалните корпорации придобиха нова сила и 
създадоха глобалните икономически мрежи, управлявани дистанци-
онно от един център. Формира се нов тип пазарна икономика, при 
която търговията, респективно търговските мегацентрали, световната 
финансова система, превърнала се в истински силов център на световна-
та икономика и непознатите в миналото възможности за светкавични 
инвестиционни потоци на многонационалните корпорации сега и 
веднага, навсякъде където това е изгодно, имат решаваща роля. В рам-
ките на това триединство вече става трудно да се намерят различия 
между търговската мегацентрала и многонационалната корпорация 
(МНК). Тази трансформация освобождава огромни маси капитал за спе-
кулативни операции на фондовата борса и осигурява бързо нарастване 
на печалбите без непосредствена връзка с производителността на 

                                                 
27 Цит. съч., с. 17. Книгата на политолога Гилпин е в много отношения провокативна и 
дискусионна. Тя е продължение на по-ранна негова книга, посветена на същите проблеми. 
Заслужава обаче висока оценка застъпваният от автора холистичен подход по примера на 
представителите на институционалния еволюционизъм. Лично аз високо оценявам негови-
те аргументи в полза на класическото наименование на икономическата наука, въпреки че 
за Гилпин политическата икономия е подходящо наименование на науката за междуна-
родната икономика. Всъщност много преди него редица от цитираните в труда му автори 
използват това наименование за кейнсианската теория. За запознатите с историята на ико-
номическата наука читатели безспорен интерес представлява както начинът, по който 
Гилпин представя школите в икономическата наука, така и неговата критика на откъсна-
тостта от живота на абстрактния микроикономикс, прикриващ собствената си слабост с 
математически модели и абстрактно схемотворчество. Напълно съм съгласен с оценката на 
Гилпин, че официалната икономическа наука „в началото на ХХІ в. е в основата си набор от 
формални модели и аналитични техники“ (с. 67), а не метод за сериозен научен анализ! 
Това фетишизиране на моделите доведе до състояние, при което, „ако няма модел за 
обяснение на някой отделен феномен, този феномен не интересува особено икономическата 
професия независимо от своето значение за реалния свят“ (с. 69). При това самото прило-
жение на икономическите модели е ограничено от прословутото ceteris paribus, т.е. при 
други равни условия! Спомням си по този повод, че, когато запитах М. Фридмън защо 
неговите асистенти подценяват логическия качествен анализ на позитивната икономика и 
изписват цели черни дъски с математически уравнения, Фридмън отговори: „компенсират 
чувството за малоценност и непознаването на фундаменталната икономическа теория“!... 
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труда или равнището на производствените разходи. Не е трудно да се 
разбере, че посочените проблеми вече лягат на плещите на получилите 
право на достъп до мрежата дребни и средни фирми, които осигуряват 
производството на реномираните стоки, носещи световноизвестни мар-
ки, и губят своята независимост. А потребителят и данъкоплатецът 
плащат за покупката на изкуствено оскъпени стоки! 

Най-богатият човек в Америка Бил Гейтс не е станал богаташ 
чрез спестовност, а чрез „комбинация от късмет и талант“. Л. Търоу е 
прав, когато заявява че „Майкрософт“ (най-скъпата компания в света за 
1998 г.) „не притежават нищо друго ценно освен интелекта (...) Разбира се, 
интелектуалният и човешкият капитал засега преуспяват винаги, когато са 
поставени в служба на доминиращите сили в мрежовата икономика“28. 

Много интересни са и разсъжденията на политолог от ранга на 
Збигнев Бжежински за противоречивата природа на глобализацията, 
за насоките, в които се развива и достига до съзнанието на хората този 
широко обсъждан процес. Първо, за разлика от Гилпин Бжежински възп-
риема като „полезна дефиниция“ схващането на Чарлз Доран, че става 
дума за „неутрално описание на процес, свързан със световните измере-
ния на технологичната революция“29. И второ, продължава с внушението, 
че „феноменът се резюмира като взаимовъздействие между информаци-
онната технология и глобалната икономика“! Не можем да не се съгласим 
с твърдението на Бжежински, че „привидно неутралното понятие“ за 
глобализацията от икономически факт се превръща в „емоционално 
натоварен политически принцип“! Справедлива е и неговата забележ-
ка, че терминът „глобализация“ придобива различни значения и обс-
лужва различни цели. Бжежински е реалист в оценките си за ограниче-
ните възможности на глобализацията да подпомогне растежа или преодо-
ляването на „ширещата се бедност“, като подчертава, че в същото време 
тя „често заплашва с масови преселения, загуба на национален контрол 
над основните икономически активи и социална експлоатация (...) За една 
избрана група тя отваря достъп до нови пазари и всъщност към полити-
ческо господство“ (подчертаното е мое – Т. Т.). Колкото е по-
напреднала технологично, колкото е по-богата на капитали и е по-
модерна икономиката на дадена държава, толкова по-ентусиазирано пос-
реща нейният национален елит експанзията на глобализацията“ (с. 167). 
Струва ми се че коментарите тук са излишни! Истината си е истина!... 

                                                 
28 Търоу, Л. Изграждане на благосъстояние – новите правила за хората, компаниите и 
нациите в икономиката, основаваща се на познанието. С.: В. Люцканова, 2000, с. 108. 
29 Бжежински, Збигнев. Изборът – глобално господство или глобално лидерство. С.: Обси-
диан, 2004, с. 166. Всички цитати от тази книга по-нататък ще отбелязвам със страници в 
текста! 
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Не мога да не отбележа признанието и предупреждението на ав-
тор като Бжежински, който чистосърдечно отбелязва: „Глобализацията 
е противоречива благодат и ако американските политически стратези не 
я изпълнят целенасочено с политически очевидно морално съдържание, 
ориентирано към облекчаване на човешката участ, безкритичното им 
ангажиране с нея може да има обратен ефект“ (192). Тъкмо зад страха от 
този елегантно назован „обратен ефект“ се крие отговорът на въпроса 
за ширещото се негативно отношение към глобализацията в света и 
в САЩ, където сондажите показват 52 % отрицателни оценки за ролята 
на глобализацията. И това е друг важен момент от кризата. Можем, 
разбира се, да разберем автора, тъй като целта на неговата книга не е 
съдържателен анализ на самия процес на глобализация, а опит да се 
обоснове идеята за необходимостта от признаване на американското 
лидерство като абсолютно необходимо условие за избягване на зап-
лашващия ни глобален хаос. 

Отделих повече внимание на мислите на Бжежински, защото той 
не е някакъв абстрактен учен, а политолог тъкмо от стратегическия 
елит на САЩ. По същите съображения ще продължа анализа на проб-
лема с по-обстойно представяне на възгледите за глобализацията и 
проблемите, които тя поражда, на друг влиятелен учен от елита – 
Нобеловия лауреат Джоузеф Стиглиц, в неговата книга „Глобализа-
цията и недоволните от нея“. Ето как Стиглиц вижда проблема: „На-
писах тази книга, понеже, докато работех в Световната банка, наблюда-
вах непосредствено опустошителния ефект от глобализацията в разви-
ващите се страни, и особено върху бедните в тези страни. Вярвам, че 
глобализацията, която отстранява пречките пред свободната търговия и 
интеграцията на националните икономики, може да бъде движеща сила 
към добро и има потенциал да осигури замогване на всеки от нас, осо-
бено на бедните. Но също така вярвам, че ако това е целта ù, то начинът 
на управление на глобализацията, който включва споразуменията за 
международната търговия и пътищата за развитие, налагани на разви-
ващите се страни в този процес, подлежи на радикално преосмисляне“30. 

Когато казваме, че Стиглиц е бил и все още е човек от стратеги-
ческия научен елит на САЩ, би следвало да имаме предвид, че става 
дума не само за академичен учен и носител на Нобелова награда, но и за 
непосредствен участник във формирането на икономическата политика 
на САЩ. Той е човек от кухнята на голямата политика. Книгата му в 
много отношения представлява документална критика на такива 
международни институции като МВФ и Световната банка за разви-

                                                 
30 Стиглиц, Джоузеф. Глобализацията и недоволните от нея. С.: Стопанство, 2003, с. ХVІІ. 
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тие – основните проводници на американската глобална политика на 
лидерство и хегемония... 

Повтарям, книгата на Стиглиц е по-скоро критика на институ-
циите, на които се опира американската външноикономическа политика 
– преди всичко МВФ и Световната банка за реконструкция и развитие, а 
не толкова изследване на причините, природата и предпоставките за разг-
ръщане на процеса на глобализацията в посока на желаната добра иконо-
мика. Глобализацията е само фон, на който се разглежда дейността на 
институциите, упълномощени от САЩ и американските мегацент-
рали да осигуряват техните интереси в рамките и в името на глобализа-
цията за „хармонизиране на глобалния хаос“ (изразът е на Стиглиц!). 

Поради изключителната актуалност, документалната точност и 
общочовешката значимост на критиката на институциите и поради фун-
даменталните въпроси, които поставя във връзка с глобализацията авто-
рът, ще си позволя просто да посоча няколко характерни цитата от 
книгата, които и без коментар говорят доста красноречиво за същността 
на дискусията около глобализацията. 

Ето някои от тези вълнуващи въпроси и оценки: 
„– Защо глобализацията – сила, предизвикала толкова много по-

ложителни ефекти, внесе и толкова много противоречия?“ (с. 4) 
„– Тези, които отричат глобализацията, често пренебрегват 

нейните предимства. Но защитниците ù са още по-объркани. За тях 
процесът на глобализация (който обикновено се асоциира с триумфи-
ращия капитализъм в американски стил) е движение напред“ (с. 5). 

„– Ако глобализацията не успее да намали бедността, то тя не 
може да осигури и устойчивост“ (с. 6). 

„– Глобализацията и въвеждането на пазарна икономика не дове-
доха до обещаните резултати в Русия и повечето страни, преминаващи 
от комунизъм към свободен пазар“ (с. 6). 

„– Критиците на глобализацията обвиняват западните страни в 
лицемерие и са прави“ (с. 7). 

„– Дори без обвиненията в лицемерие Западът налага глобализа-
цията, подсигурявайки си неравонмерно разпределение на печалбите за 
сметка на развиващия се свят“ (с. XXI). 

„– И ако в повечето случаи предимствата на глобализацията са 
по-малко от посочените от нейните застъпници, плащаната цена е още 
по-висока заради унищожената околна среда, корумпираните действия 
на политиците и бързите темпове на промените, които не осигуряват 
време за културна адаптация“ (с. 9). 

„– МВФ е обществена институция, учредена с парите на данъ-
коплатците от целия свят“ (с. 13). 
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„– Глобализацията сама по себе си е нито добра, нито лоша (...) За 
повечето държави тя е сравнима с абсолютната катастрофа“ (под-
чертаното е мое – Т. Т.) (с. 22). 

„– За съжаление нямаме световно правителство, което да е отговор-
но за народите от различните държави и да ръководи процеса на глобали-
зация по начин, сравним с националните правителства (...) Вместо това 
разполагаме със система, която би могла да се нарече „глобално управ-
ление без глобално правителство“ – нещо, в което участват няколко 
институции – Световната банка, МВФ, СТО* и няколко играчи като Ми-
нистерството на финансите и търговията, тясно обвързани с определени 
финансови и комерсиални интереси и доминиращи на сцената, а много от 
тези, които са засегнати от техните решения, нямат глас“ (с. 24). 

„– Концепцията на Кейнс – интелектуалния кръстник на МВФ, за 
Фонда и за неговата роля съдържаше определена последователност. 
Кейнс разкри определено несъвършенство на пазарите – причина да не 
се допуска безконтролното им функциониране“ (с. 222). 

„– Днес обаче в МВФ доминират пазарните фундаменталисти“ (с. 222). 
„– Твърде често МВФ скалъпваше политики, които освен че 

изостряха проблемите, подлежащи на решаване, им позволяваха да въз-
никват отново и отново“ (с. 224). 

„– Капиталистическата система е на кръстопът също като по 
времето на Голямата депресия (...) Днес милиони хора по цял свят очакват 
с надежда глобализацията да бъде реформирана така, че ползите от нея да 
бъдат споделени от повече хора“ (подчертаното е мое – Т. Т.) (с. 286). 

Като се извинявам за приложения подход, бързам да го защитя, 
като подчертая, че по повод на всеки от тези цитати бих могъл да нап-
равя пространни предварителни и заключителни бележки и разсъжде-
ния, с които нещата може би щяха да се разводнят въпреки безспорния 
авторитет на цитирания автор. И второ – подбрани така, цитатите ни 
позволяват да видим чрез свидетелствата на човека от интелектуал-
ния елит на САЩ и пряк участник в управлението във високите 
етажи на властта истината за глобализацията и обслужващите я 
сили и да си направим съответните изводи в полза на критиката на ши-
рещия се пазарен фундаментализъм, разпространяван от заинтересовани 
среди или от невежествени клакьори, които знаят само няколко 
учебникарски истини за пазара и пазарната икономика, отдавна 
подминати от живота... Нека не пренебрегваме предупреждението на 
професор Стиглиц, че „няма да постигнем (...) желаното развитие, ако 
оставим неколцина да диктуват политиката на цели държави“ (с. 298). 

                                                 
* Световната търговска организация. 
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За такава активна позиция в името на глобализацията с човеш-
ко лице ратуват повечето от най-известните изследователи на Новия 
световен ред. Разбира се, всеки от свои позиции – Гилпин от позициите 
на своя възглед за политологическия холизъм, обосноваващ „полити-
ческата икономия на международния икономически ред“, Лестър Тъ-
роу от позициите на своята теория за „бъдещето на капитализма“, 
което се губи в неясната формулировка на теорията за „най-добрия в 
приспособяването към новия свят“, без да е ясно какъв е в действител-
ност този свят. Сам Търоу многократно повтаря тезата си за „липсваща-
та визия за бъдещето“ – теза, около която се обединяват повечето от 
изследователите на Новия световен ред! Не можем обаче да не се съгла-
сим с него, че „присъщите на капитализма проблеми, които са били 
очевидни още при зараждането му (нестабилността, увеличаващото се 
неравенство, лумпенпролетариатът), все още чакат да бъдат решени, но 
към тях се добавя набор от проблеми, произтичащи от нарастващата 
зависимост на капитализма от човешкия капитал и индустрията, 
основана на изкуствения интелект. В ерата на тези индустрии ще 
спечелят хората, които се научат да играят една нова игра с нови прави-
ла, изискваща нови стратегии. Утрешните победители ще притежават 
съвсем различни характеристики от днешните“31. Да се надяваме, че 
тези характеристики няма да произлизат от някакви бъдещи клонинги, 
като имаме предвид, че президентът на САЩ отхвърли предложението 
да се забранят опитите със стволови клетки и евентуалното клониране 
на човешки органи!... 

Освен тревогите и дискусиите, които породи настъплението на 
кризата в условията на глобализацията във връзка с неприемливото раз-
пределение на богатствата и ползите от технологичната революция, все 
по-интензивно се обсъждат и такива аспекти на глобализацията като 
засилващата се регионализация на световната икономика и стесня-
ването на хоризонта и периметрите на националната държава, включи-
телно и въпроса за бъдещето на самата национална държава като 
политическа институция и фактор в икономическия живот. И в двата 
случая се срещаме с крайно противоречиви и поляризирани схващания. 

Във всички случаи бъдещето на регионалната интеграция, както 
и на глобализацията, се свързва органично с ограничаването на наци-
оналния суверенитет и с отслабващите функции на националната 
държава като единствен регулатор на обществено-икономическия жи-
вот и гарант за правата и свободите на гражданите32. 

                                                 
31 Търоу, Л. Бъдещето на капитализма. с. 485. 
32 Хелд, Дейвид. Демокрацията и глобалният ред – от модерната държава към космопо-
литно управление. Социооптики, 2004, 201–201. Книгата на Хелд е богата на идеи, в които 
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Очевидно, функциите на националната държава се ограничават в 
много отношения. Но също така е очевидно, че има съкровени сфери 
на националната общност, които се фокусират, отстояват и подкре-
пят от авторитета на националната държава. В тези съкровени сфери 
са концентрирани духовният живот, историческите и културните завое-
вания и ценности, традициите и обичаите, езикът и духовността на една 
човешка общност, които ù придават точно определен исторически, об-
щокултурен и общочовешки облик. От тази гледна точка ние имаме 
всички основания да преценяваме критично едностранните решения на 
глобалните властови институции, независимо дали става дума за МВФ, 
Световната банка или мегацентралите от типа на „Макдоналдс“, които 
нахлуват чрез мрежите си и се превръщат в новия Левиатан на модер-
ната мрежова икономика, който обслужва особени интереси! А тези 
особени интереси се реализират по начини, които накараха много авто-
ри да заговорят и пишат за „ново Средновековие“33. 

Този тип глобализация застрашава националната и човешката 
идентичност и поражда кризи като сегашната. Срещу него може и тряб-
ва да се води упорита борба в името на свободата и благополучието. 
Само така и тогава глобалният световен ред ще бъде път към желаното 
благоденстващо общество, решило нерешените досега проблеми на 
капитализма, лежащи в основата на кризата. 

 
Дериватите – оръжия за масово унищожение 
 
Възможно е оценката за финансовите деривати като „оръжия за 

масово унищожение“ да ви прозвучи шокиращо или в духа на „конспи-
ративните теории“, но тя вече години наред битува в науката и литера-
турата, подложена на кризисните процеси в съвременното общество. Тя 
принадлежи на човека, смятан за най-успешния инвеститор – Уо-
рън Бъфет! Именно той предупреди за заложената в дериватите опас-
ност от „мегакатастрофа“! И въпреки че през последните години криза-
та не прерасна в „мегакатастрофа“, нейната разрушителна сила изправя 
аналитиците пред сериозни проблеми и ражда множество чакащи отго-
вор въпроси. 

                                                                                                         
се доразвиват неговите възгледи за демокрацията и националната държава през призмата 
на глобализацията. Той се опитва в тази книга да обоснове своята теория за едно „космо-
политно управление“. Това е прастара идея, която можем да срещнем в трудовете на 
множество автори – от Кауцки до Зб. Бжежински (имам предвид цитираната в тази разра-
ботка книга), както и в ранните му публикации, и особено в неговата книга от 70-те годи-
ни „Между двете епохи“. 
33 Вж.: Менк, Ален. Новото Средновековие. С.: Св. Кл. Охридски, 1996. 
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Както е известно, финансовите деривати са органично свърза-
ни със секюризацията. Самата дума „секюризация“ произлиза от анг-
лийската „security“, или „ценни книжа“, и в най-общ план представлява 
‘процес на обединяване на разполагаемите активи в продаваеми на 
финансовите пазари ценни книжа’. 

Секюризацията внесе съществени промени в ролята и функциите 
на банките. По традиция банките отпускаха ипотечни кредити срещу 
гарантирани с ипотека недвижими имоти. В същото време банките бяха 
длъжни да съхраняват като задължителен паричен резерв определен 
процент от влоговете. Всички тези традиционни функции на банките се 
промениха в процеса на секюризацията. Те започнаха да обединяват 
сходните ипотечни кредити и да превръщат постъпленията от лихви и 
погасителни вноски във вид дългови ценни книжа. Тези ценни книжа се 
предоставяха на застрахователни компании, пенсионни фондове и жадни 
за бързи печалби частни вложители. Този процес за известно време по-
виши кредитния рейтинг на находчивите инвестиционни банки, натова-
рени със задачата да сключват определени кредитни застраховки. Проце-
сът бързо получи невероятна инерция. Влязоха в оборот опциите и 
фючърсите. Опциите дават право на притежателя в определен момент 
или в точно определен срок да купи т.нар. „кол опция“ или да продаде 
като пут опция притежавания актив на точно определена цена. Това е 
твърде рисков процес, който може да ви донесе непредвидимо големи 
печалби и също така напълно възможни разорителни загуби. Не по-
малко рискови са и фючърсите, защото ви задължават да придобиете 
или да продаде съответния актив в точно определен момент и на предва-
рително определена цена. Истината за тази „новост“ е, че тя повтаря 
практикувани още от древните гърци фючърсни търговски сделки34. 

Голяма популярност получиха хедж фондовете. Самото наиме-
нование „хедж“ идва от английската дума за „сигурна гаранция“. Те са 
особено привлекателни за борсовите играчи, защото не подлежат на 
банков надзор. Напълно съм съгласен с Макс Оте, че „финансовите 
деривати не само са свързани с глуполекомислие, надценяване на собст-
вените възможности и некадърност, но и, както показва случаят Enron, 
подтикват към измами в особено големи размери“35. При тези условия 
става определено ясно, че най-добри традиционни качества като при-
лежност, пестеливост, честност, уважение към другите и лоялност вече 
са отживелица. 

Друга особеност на съвременната икономика, която получи силно 
развитие в годините на сегашната световна криза, е аутсорсингът. Тази 

                                                 
34 Вж. Оте, Макс. Кризата идва. Новата икономическа криза и как да се подготвите за нея. с. 111. 
35 Пак там, 115–116. 
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новост означава преместване на цели промишлени отрасли предимно от 
САЩ към развиващите се държави. Елвин Тофлър е прав, когато под-
чертава, че аутсорсингът и офшорнингът разрушиха цели отрасли в САЩ. 

С помощта на новите средства за комуникация – интернет, елект-
ронната търговия, широколентовия интернет, държави като Индия и 
Китай са на практика облагодетелствани от аутсорсинга и не само 
обслужват „творческото счетоводство“ на САЩ, но и бързо навля-
зоха в сферата на комуникационната революция и извличат огромни 
ползи за собственото си ускорено икономическо развитие. 

И накрая напълно в духа на конспиративните теории ще си позво-
ля да предложа на вашето внимание широко дискутирания въпрос за 
доминацията на масоните в света, обработван умишлено в духа и цен-
ностите на Новия световен ред. Както в двутомния труд на Шефан 
Ердман „Банки, хляб и бомби“36, така и в малката по обем книга на 
Стойчо Парушев37 доста убедително и документално се отстоява тезата 
за ръководната роля на масонските ложи от различен ранг и тяхната 
способност да осигуряват управлението на световните дела под бдител-
ното „всевиждащо око“ от върха на пирамидата на илюминатите, 
намерило място в еднодоларовата банкнота на САЩ, на която мно-
гозначително е изписано „In God we trust“. Обърнете внимание на още 
един факт. Създадената през 1913 г. национална банка, наречена 
„Федерална резервна система“, е частна собственост на следните 
акционери: банките на Ротшилд в Лондон и Париж, Израел Мозес Сейф 
банк от Италия, Лазард Брадърс банк от Париж, Вартбург банк от Амс-
тердам и Хановер, Леман банк от Ню Йорк, Голдмън Сакс банк от Ню 
Йорк и Рокфелеровата Джи Пи Морган Чейз банк оф Ню Йорк! 

Струва ми се, че коментарите са излишни. Остава само да подис-
кутираме фактите! 

И така, надявам се, че от всичко казано дотук следва логично: 
съвременното общество е обхванато от всеобща криза на системата, 
изходът от която няма нищо общо с познатите фази на периодични-
те циклични кризи. В основата на тази криза е всесилният контрол над 
общественото съзнание от малоброен елит, за който работят в синхрон 
организации и структури от рода на различните масонски ложи, бран-
денбургския конгрес и множество оръдия на финансовия капитал, на-
пълно неизвестни и невидими за манипулирания обикновен гражда-
нин на новата ера, на хоризонта на която блести манипулативният ло-
зунг „Нов световен ред“. 

                                                 
36 Ердман, Шефан. Банки, хляб и бомби. Т. І и ІІ. Диалог, 2010. 
37 Парушев, Стойчо. Кризата 2008–2012. Как да оцелеем и да спечелим от кризата. С., 2009. 
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Може би единствената институция на повърхността, която пре-
дизвиква враждебността на широката общественост, е Международният 
валутен фонд. Огромно множество авторитетни изследователи не само 
осъждат, но и направо заклеймяват служебната роля, която изпълнява 
той в полза на световната финансова олигархия. В същото време предани 
негови служители, които презрително са нирачани „послушковци“, пре-
минават открито в служба на водещите корпорации. Може би си заслу-
жава да отбележим като типичен пример за това явление „самореализа-
цията“ на бившия първи заместник-управител на Фонда Стенли Фи-
шър, който напусна МВФ, за да заеме поста „вицепрезидент“ на „Сити-
банк“. Джоузеф Стиглиц ни съобщава също: „Президент на изпълнител-
ния комитет на „Ситигруп“ стана Робърт Рубин, който бе изиграл цент-
рална роля в определянето на политиката на МВФ в качеството си на 
финансов министър на САЩ. Остава да изясним въпроса колко богато е 
бил възнаграден Фишър за послушанието си. – И продължава. – Не е 
необходимо да правим разбор на продажността“38. В заключение Стиг-
лиц откровено заявява: „Разбираемо е защо държавите по цял свят пос-
рещат с такава враждебност натрапваните от него стратегии...“39. И още 
един заключителен текст: „Проблемът не е в гобализацията, а в начина, 
по който тя се управлява“40. 

Надявам се, всякакъв коментар на тези факти е излишен. Те са 
достатъчно красноречиви! 

 
 
 
 
 

                                                 
38 Джоузеф Стиглиц, цитиран вече многократно, I издание на бълг. ез., 2008 г. 
39 Пак там, с. 237. 
40 Пак там, с. 344. 
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ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ 
В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 

 
проф. дин Асен Конарев, гл. ас. д-р Снежинка Константинова 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 
Икономическата криза продължава да оказва отрицателно влия-

ние както върху световната, така и върху европейската и националната 
икономика. По данни на Евростат 7 през 2010 г. общият размер на 
БВП на 27-те страни – членки от ЕС, е бил 12 280 644 млн. евро, а 
средната стойност на публичните задължения е достигнала 80,0 % от 
БВП срещу 74,4 % през 2009 г. Както е известно, съгласно с изисквани-
ята на Пакта за стабилност и растеж от Маастрихт таванът на показате-
ля е 60 % от БВП. Повишаването на дълга до 80-процентно ниво е сери-
озно препятствие пред перспективите за дългосрочен растеж. 

Под натиска на водещи европейски държави, и главно на Герма-
ния, за затягане на бюджетната дисциплина държавите от ЕС са пони-
жили общия си дефицит от 6,8 % от БВП през 2009 г. на 6,4 % през 2010 
г. Въпреки подобрението резултатът е над два пъти по-висок от тавана 
от 3 %, заложен в Пакта за стабилност и растеж. През 2010 г. България 
има БВП на стойност 74 474 млн. лв., бюджетен дефицит в размер на 3,2 
% от БВП и публичен дълг на стойност 16,2 % от БВП. 

В условията на продължаваща криза определен интерес представ-
лява изследването на процесите и явленията, протичащи в икономиката 
на българските компании. Под термина „компания“ се визира акционерно 
дружество. В англосаксонската система се използва понятието „корпора-
ция“, но в континенталната система това понятие не се е наложило, пора-
ди което използваме добилия популярност термин „компания“. 

Обектът на настоящото изследване не са всички български ком-
пании, а избрани представители от тях. При избора се ръководихме от 
следните критерии: 

– публичност на компанията; 
– национална и международна известност; 
– водещи позиции в съответния сектор; 
– участие в изчисляването на индексите SOFIX и BG-40; 
– дейност в реалната икономика (да не са банки и небанкови фи-

нансови институции); 
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– достоверност на наличната информация; 
– значителен обем търговия на ценните книжа на фондовата 

борса и др. 
Избраните водещи национални компании и секторите, към които 

принадлежат, са представени в Таблица 1. 
 

Таблица 1 
Динамика на активите и капиталите на компаниите (хил. лв.) 

 
Сектори, компании 

и показатели 
2007 2008 2009 2010 

I. Туризъм: „Албена“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
424 145 
275 773 
148 372 

 
455 585 
287 408 
168 177

 
464 379
321 726
142 653

 
459 288 
329 010 
130 278 

II. Машиностроене: „М+С 
хидравлик“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

52 874 
32 992 
19 882 

 
 

55 633 
38 486 
17 147 

 
 

49 991 
37 635 
12 356 

 
 

56 848 
43 880 
12 968 

III. Химическа промишленост: 
„Неохим“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

137 207 
79 293 
57 914 

 
 

162 878 
120 496 
42 382 

 
 

156 547
102 647
53 902 

 
 

143 699 
92 867 
50 832 

IV. Цветна металургия: 
„ОЦК“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

154 010 
67 543 
86 467 

 
 

186 289 
50 478 

135 811

 
 

201 814
55 620 

146 194

 
 

229 061 
56 261 

172 800 
V. Хранителна промишленост: 
„Зърнени храни България“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

341 101 
182 630 
158 471 

 
 

332 540 
190 948 
141 592

 
 

338 974
200 682
138 292

 
 

488 834 
210 820 
278 014 

VI. Тютюнева промишленост: 
„Благоевград – БТ“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

373 405 
207 986 
165 419 

 
 

417 036 
204 823 
212 213

 
 

351 702
204 165
147 337

 
 

292 814 
212 910 
79 904 
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VII. Строителство: „Трейс 
груп холдинг“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

46 790 
29 054 
17 736 

 
 

67 283 
33 076 
34 207 

 
 

122 904
38 629 
84 275 

 
 

140 966 
51 704 
89 262 

VIII. Фармацевтична промиш-
леност: „Софарма“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

367 295 
214 580 
152 715 

 
 

378 978 
215 903 
163 078

 
 

405 236
253 779
151 457

 
 

467 269 
295 959 
171 310 

IX. Фуражна промишленост: 
„Биовет“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

115 565 
56 407 
59 158 

 
 

133 239 
57 024 
76 215 

 
 

129 480
63 984 
65 496 

 
 

140 107 
70 144 
69 963 

X. Добивна промишленост: 
„Каолин“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

150 323 
115 014 
35 309 

 
 

197 060 
116 365 
80 695 

 
 

219 749
118 887
100 862

 
 

218 755 
123 019 
95 736 

XI. Електротехническа про-
мишленост: „Монбат“ АД 
1. Сума на активите 
2. Собствен капитал 
3. Чужд капитал 

 
 

128 247 
87 319 
40 928 

 
 

152 250 
106 460 
45 790 

 
 

181 888
119 582
62 306 

 
 

193 590 
130 128 
63 462 

 
Изследването започна с „анатомичния“ строеж на всяка компа-

ния, изграден от нейните активи и капитали. Данните от Таблица 1 по-
казват, че през анализирания период икономическият потенциал на 
компаниите, изразен чрез общата сума на активите, респективно чрез 
инвестирания в бизнеса капитал, расте с неочакван за кризата темп. От 
всички изследвани 11 компании само в една („Благоевград – БТ“ АД) 
сумата на актива е намаляла през 2010 г. спрямо 2007 г. Общото нараст-
ване на сумата на активите на всички компании за периода е 23,58 %. 

Нараства собственият капитал на компаниите. Изключение уста-
новяваме при „ОЦК“ АД, където собственият капитал е намалял с 
11,282 млн. лв. Общото нарастване на собствения капитал на компании-
те е 21,08 %. 

В резултат на изследването установихме разнопосочни тенденции 
на изменение на равнището на чуждия (привлечения) капитал. В 4 ком-
пании абсолютната сума на чуждия капитал намалява, а в останалите 7 – 
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расте. Общата тенденция на изменение на чуждия капитал сумарно за 
всички компании отчита значителен ръст – 28,88 %. Сравнението подс-
казва, че динамиката на нарастване на чуждия капитал е най-висока 
(28,88 %), следвана от динамиката на общата сума на активите (23,58 %) 
и накрая е растежът на собствения капитал (21,08 %). Тези тенденции 
формират у нас предположението за неблагоприятно изменение на 
структурата на инвестирания в компаниите капитал. Дали това предпо-
ложение е факт, ще установим, след като определим оперативната ефек-
тивност на бизнеса и на тази база – равнището на финансовия ливъридж. 

Изследването на икономиката на водещите български индустри-
ални компании в условията на криза провеждаме в последователност, 
която систематично може да се представи с Фигура 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1. Кръгооборот на индустриалния бизнес 

 
След като анализирахме динамиката на ресурсите, представени 

чрез активите и капиталите на компаниите, насочихме вниманието си 
към резултатите (ефекта) от дейността на компаниите. По принцип ре-
сурсите се представят в баланса, а резултатите – в отчета за доходите. 
Могат да се използват различни показатели за оценка на ефекта, но ние 
смятаме, че в условията на криза са най-подходящи следните: 

– нетни приходи от продажби; 
– печалба преди лихви и данъци; 
– печалба след данъци. 
В резултат на обработката на значителен обем информация със-

тавихме Таблица 2. 
 
 
 
 

Ефективност 

Ресурси Резултати 
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Таблица 2 
Приходи и печалба от дейността на компаниите (хил. лв.) 
 

Сектори, компании и показатели 2007 2008 2009 2010 
I. Туризъм: „Албена“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
94 233 
27 003 
17 729 

 
96 293 
23 967 
13 885 

 
83 213 
39 752 
32 020 

 
78 577 
13 460 
9333 

II. Машиностроене: „М+С хидрав-
лик“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

76 217 
5396 
4140 

 
 

82 176 
8165 
6627 

 
 

38 093 
461 
38 

 
 

62 819 
8602 
7474 

III. Химическа промишленост: 
„Неохим“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

184 861
5173 
3008 

 
 

285 083
51 492 
44 841 

 
 

104 084
1058 

0 

 
 

159 618
1725 

0 
IV. Цветна металургия: „ОЦК“ АД
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
245 133
16 773 
13 826 

 
157 486

4150 
0 

 
125 953

8277 
5145 

 
134 927

3130 
642 

V. Хранителна промишленост: 
„Зърнени храни България“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

0 
0 
0 

 
 

183 548
17 612 
8318 

 
 

185 409
19 405 
9734 

 
 

199 467
18 202 
10 138 

VI. Тютюнева промишленост: 
„Благоевград – БТ“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

224 211
33 648 
30 034 

 
 

171 996
12 858 
11 230 

 
 

159 883
2131 
1533 

 
 

173 605
11 116 
9867 

VII. Строителство: „Трейс груп 
холдинг“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

24 632 
5975 
4947 

 
 

42 539 
5774 
4471 

 
 

94 542 
7585 
5566 

 
 

145 352
17 067 
13 654 
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VIII. Фармацевтична промишле-
ност: „Софарма“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

176 627
39 910 
30 630 

 
 

187 530
30 126 
19 295 

 
 

204 450
44 788 
33 497 

 
 

227 800
52 085 
40 544 

IX. Фуражна промишленост: „Би-
овет“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

103 572
3130 
230 

 
 

102 524
3569 
615 

 
 

116 665
8469 
5656 

 
 

128 539
9119 
6231 

X. Добивна промишленост: „Као-
лин“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

105 394
20 670 
17 191 

 
 

122 885
12 096 
8753 

 
 

105 326
10 723 
7289 

 
 

130 219
12 064 
7935 

XI. Електротехническа промишле-
ност: „Монбат“ АД 
1. Нетни приходи от продажби 
2. Печалба преди лихви и данъци 
3. Печалба след данъци 

 
 

143 994
20 093 
17 409 

 
 

181 005
30 787 
26 295 

 
 

125 884
19 505 
16 505 

 
 

203 521
18 365 
14 606 

 
Анализът на данните показва, че през 2010 г. нетните приходи от 

продажби на пет компании намаляват спрямо 2007 г. а на останалите 
пет се увеличават („Зърнени храни България“ АД не е включена в слу-
чая, тъй като не разполагаме с данни за 2007 г.). Общият резултат за 
всички компании показва, че през 2010 г. те са достигнали оборота от 
2007 г., като е отчетен дори ръст от 4,80 %. За компании като „Софар-
ма“ АД, „Трейс груп холд“ АД, „Биовет“ АД и „Монбат“ АД криза в 
продажбите всъщност няма. Съвсем друга е ситуацията в „Албена“ АД, 
„Неохим“ АД, „ОЦК“ АД, „Благоевград  БТ“ АД, където продажбите 
значително спадат. 

Значително по-неблагоприятни са измененията на двата показа-
теля, изразяващи печалбата. Така показателят „печалба преди лихви и 
данъци“, който е авторитетен за кредитиращите институции, намалява в 
преобладаващия брой компании – седем, и само в четири компании 
успява да възстанови и увеличи равнището си от 2007 г. Още по-голямо 
е намалението на показателя „печалба след данъци“. През 2010 г. него-
вото равнище е с 20,74 % по-ниско спрямо от това през 2007 г. (общо за 
всички компании). 
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За изследване на динамиката на ефективността използвахме от-
ношението на резултатите и ресурсите. На тази база определихме рав-
нището на следните два показателя: 

– възвръщаемост на общите активи; 
– възвръщаемост на собствения капитал. 
Резултатите от изчисленията са представени в Таблица 3. 
 

Таблица 3 
Ефективност на българските публични компании (%) 

 
Сектори, компании и показатели 2007 2008 2009 2010 

I. Туризъм: „Албена“ АД 
1. ВОА1 
2. ВСК2 

 
6,37 
6,43 

 
5,26 
4,83 

 
8,56 
9,95 

 
2,93 
2,84 

II. Машиностроене: „М+С хидравлик“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
10,21
12,55

 
14,68 
17,22

 
0,92 
0,10 

 
15,13
17,03

III. Химическа промишленост: „Неохим“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
3,77 
3,79 

 
31,61 
37,21

 
0,68 

0 

 
1,20 

0 
IV. Цветна металургия: „ОЦК“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
10,89
20,44

 
2,23 

0 

 
4,10 
9,25 

 
1,37 
1,14 

V. Хранителна промишленост: „Зърнени 
храни България“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
 

0 
0 

 
 

5,30 
4,36 

 
 

5,72 
4,85 

 
 

3,72 
4,81 

VI. Тютюнева промишленост: „Благоевг-
рад – БТ“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
 

9,01 
14,44

 
 

3,08 
5,48 

 
 

0,61 
0,75 

 
 

3,80 
4,63 

VII. Строителство: „Трейс груп холдинг“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
12,77
17,03

 
8,58 

13,52

 
6,17 

14,41

 
12,11
26,41

VIII. Фармацевтична промишленост: 
„Софарма“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
 

10,87
14,27

 
 

7,95 
8,94 

 
 

11,05
13,20

 
 

11,15
13,70

                                                 
1 ВОА – възвръщаемост на общите активи. 
2 ВСК – възвръщаемост на собствения капитал. 



ИКОНОМИКА 

 40 

IX. Фуражна промишленост: „Биовет“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
2,71 
0,41 

 
2,68 
1,08 

 
6,54 
8,84 

 
6,51 
8,88 

X. Добивна промишленост: „Каолин“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
13,75
14,95

 
6,14 
7,52 

 
4,88 
6,13 

 
5,51 
6,45 

XI. Електротехническа промишленост: 
„Монбат“ АД 
1. ВОА 
2. ВСК 

 
 

15,67
19,94

 
 

20,22 
24,70

 
 

10,72
13,65

 
 

9,49 
11,22

 
Сравнението показва, че през 2010 г. равнището на възвръщае-

мостта на общите активи на компаниите преобладаващо намалява спря-
мо 2007 г. (8 компании). Само при „Софарма“ АД, „Биовет“ АД и „М+С 
хидравлик“ АД този показател расте. Средното равнище на този показа-
тел за 2007 г. е 9,60 %, а за 2010 г. – 6,92 %. Това е драматичен спад в 
оперативната ефективност на компаниите, който, измерен количест-
вено, се равнява на 27,92 % намаление (приблизително 30 %). 

Възвръщаемостта на собствения капитал, наричана още „финан-
сова ефективност на инвестициите на акционерите“, очертава същата 
тенденция: в 7 компании пада и в 4 компании расте. Средното равнище 
на възвръщаемостта на акционерния капитал на всички компании за 
2007 г. е 12,43 %, а за 2010 г. – 9,23 %. Така се формира голямо намале-
ние на ефективността от 25,74 %. 

Представеното дотук изследване на икономиката на някои воде-
щи индустриални компании дава възможност да се направят следните 
изводи: 

1. Икономическият потенциал, измерен чрез сумата на активите, 
респективно чрез инвестирания капитал, не намалява, а расте с неочак-
ван за кризата темп – 23,58 % нарастване през 2010 г. спрямо 2007 г. 

2. Структурата на инвестирания в компаниите капитал се е 
влошила. Динамиката на нарастване на чуждия капитал (28,88 %) зна-
чително превишава тази на собствения капитал (21,08 %). В условията 
на криза, когато цената на чуждия капитал расте, това е неблагоприятна 
тенденция на изменение. 

3. 2010 г. е първата от анализираните три години на кризата, в 
която компаниите достигат оборота си от предкризисната 2007 г., като е 
отчетен дори ръст от 4,80 % на нетните приходи от продажби. 

4. Финансовият резултат продължава да е значително под рав-
нището си отпреди кризата. През 2010 г. равнището на показателя „пе-
чалба след данъци“ е с 20,74 % по-ниско спрямо това от 2007 г. 
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5. Оперативната ефективност на корпоративния бизнес е далече 
от предкризисното си равнище с около 30 % (27,92 %). 

6. Възвръщаемостта на инвестициите на собствениците също е 
паднало с над една четвърт (25,74 %). 

7. Ниското равнище на корпоративната ефективност (6,92 % за 
2010 г.) и високото равнище на цената на чуждия капитал (12–15 %) 
формира отрицателен финансов ливъридж. 

8. Корпоративното управление се стреми да компенсира отри-
цателните ефекти на кризата чрез включване на допълнителни ресурси в 
корпоративния бизнес. 

9. Поради недостига на собствени ресурси и слабия капиталов па-
зар в България в допълнителните инвестиции доминира чуждият капитал. 
По тази причина финансовият ливъридж продължава да се влошава. 

10. Ако използваме тренда от последните 3 години можем да 
прогнозираме, че компаниите ще възстановят финансовия си резултат 
след около 4–5 години, а ефективността си – след 7–8 години. 

11. Това е продължителен период за възстановяване, който може 
да доведе до значителен спад на корпоративните оценки и до смяна на 
собствениците на редица компании. 

12. Прогнозираме засилване на процесите на преструктуриране 
на корпоративния бизнес чрез преобразуване под формата на сливания, 
придобивания, отделяне и разделяне. 

Необходимо е да отбележим, че тези изводи се отнасят за едрия 
за мащабите на България бизнес, наричан „корпоративен“. Трудно може 
да се приеме, че изследваните 11 компании репрезентират генералната 
съвкупност на българските корпорации. Независимо от това резултатите 
от изследването са доста показателни за българския бизнес. 
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НАЧАЛО НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ВРЪЗКИ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ 
И УКРАЙНА (В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД 

КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО) 
13 ДЕКЕМВРИ 1991–НАЧАЛОТО НА 1993 Г. 

 
проф. дин Димитър Саздов 

Университет за национално и световно стопанство – София 
 

Икономическите връзки и отношения между Украйна и България 
имат дълбоки корени. Бързам обаче да добавя, че до началото на 90-те 
години на ХХ в. в голяма степен те са обвързани с цялостната икономи-
ческа структура на Руската империя, а след 1917 г. – с тази на СССР. 
След политическите промени в България и разпадането на Съветския 
съюз (от края на 80-те и началото на 90-те години) започва да се търси 
нова, пазарно-демократична, основа на икономическите отношения 
между двете държави. 

Добра основа за новата икономическа насока са съществуващите 
дотогава икономически връзки на България с Украйна, която е не само 
втората по територия и население република в бившия СССР, но и по-
близка като съсед отколкото Русия. Разбира се, най-същественият по-
тенциал на значимите търговско-икономически връзки до края на 80-те 
години и след това се крие в структурата на украинското и българското 
стопанство. Те имат възможност да се допълват и да разнообразяват 
съществуващите ниши в своите стопанства чрез взаимните полезни 
търговско-икономически връзки. В това отношение ще посочим, че 
Украйна притежава значителен потенциал в такива сектори като маши-
ностроенето, телекомуникациите, аеронавтиката, текстилната промиш-
леност и селското стопанство. Тя разполага с мощна отбранителна ин-
дустрия, значителен научен потенциал и постижения в областта на но-
вите технологии, отговарящи на световните стандарти1. 

                                                 
1 Централен държавен архив (ЦДА), ф. 259, оп. 46, а.е. 270, л. 29. 
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Наред с всичко това украинската държава разполага с богати 
природни ресурси на въглища, желязна руда, находища на манган, варов 
каолин, никел, титан, редки метали, сяра, каменна сол и др.2. 

Важно значение в междудържавния обмен на Украйна има пре-
работващата промишленост. В това отношение приоритетна позиция в 
националната икономика заема черната металургия. Към нея може да се 
прибави цветната металургия и химическата промишленост3. Не на 
последно място може да се посочи и селското стопанство. Около 95 % 
от земята в Украйна е плодородна, а това са предимно черноземни поч-
ви. Средногодишният добив на зърнени храни е около 40 млн. т (1993 г. 
– 45,6, а 1994 г. – около 35,5 млн. т). Страната е и голям производител 
на захарно цвекло, слънчоглед (маслодаен – изнася се на ниски цени – 
240–260 дол./т) и др.4. 

От българска страна основа за взаимни търговско-икономически 
връзки с Украйна са добре развитите отрасли на хранително-вкусовата 
промишленост, на химическата и електротехническата индустрия, на 
селското стопанство, мебелната, циментовата и керамичната индустрия 
и още някои отрасли на тежката и леката промишленост и др.5. 

Икономическите основи на Република България и на Украйна, 
създадена още през съветско време, и осъществените оттогава търговс-
ко-икономически връзки и сътрудничество са добра перспектива за 
развитието им в бъдещото пазарно стопанство. Преходът към капита-
листическо стопанство в Република България и Украйна започва през 
90-те години на ХХ в. Това е времето, когато двете държави, разпола-
гащи вече с икономически и политически суверенитет, трябва да разви-
ват търговско-икономическото си сътрудничество в процеса на изграж-
дане на пазарно, капиталистическо стопанство. 

В създадената нова международна обстановка в Европа и света, 
след падането на Берлинската стена и разпадането на СССР, между 
Република България и Украйна на 13.XII.1991 г. се установяват дипло-
матически отношения. Малко преди това в условията на протичащите 
процеси в Украйна на откъсване от Русия и обособяването ù като самос-
тоятелна икономическа и политическа държавна структура се установя-
ват контакти между Киев и София за продължаване на търговско-
икономическите връзки в новите условия. Във връзка с това в началото 

                                                 
2 Пак там. Само залежите от въглища се оценяват на около 50 млрд. т (през 1993 г. са 
произведени 115,7 млн. т). Делът им в общия енергиен баланс е над 30 %; залежите на 
желязна руда възлизат на около 30 млрд. т; мангановите находища са около 2,3 млрд. т и 
т.н. (ЦДА, ф. 259, оп. 46, а.е. 270, л. 29). 
3 ЦДА, ф. 259, оп. 46, а.е. 270, л. 29, 30. 
4 Пак там, л. 29, 30, 35–43. 
5 Пак там. 
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на ноември 1991 г. представители на българското правителство (на Д. 
Попов) водят преговори с украински упълномощени лица. В резултат на 
техни решения на 5.XI.1991 г. за Киев заминават двама български екс-
перти по поръчение на министър Атанас Папаризов, за да подготвят 
споразумение за доставка на електрическа енергия и въглища от Украй-
на срещу български стоки, които са съхранявани в складове и оценени 
на 4 млрд. долара. Срещу част от тях българската страна разчита да 
получи необходимата електроенергия6. 

Междувременно разговорите на българската и украинската деле-
гация продължават. Очаква се подписването на двустранен договор за 
доставка на електроенергия срещу внос на български стоки. 

Установяването на нови търговско-икономически отношения 
между Украйна и България започва обаче да се натъква на все нови и 
нови препятствия. Киев, независимо че подписва икономическия дого-
вор на новата политическа общност, започва да разработва и свои собс-
твени национални икономически планове7. Стремежът е с тях да се ут-
върждават държавният суверенитет и независимостта на страната. Това 
в началото на самостоятелното развитие на Украйна е свързано с подпи-
сани договорености от съветско време в рамките на Съвета за икономи-
ческа взаимопомощ и с България. Така стремежът към икономически 
суверенитет практически засяга и връзките на Украйна с България. От 
Киев настояват България да се откаже от съществуващите бартерни 
споразумения с властите в Москва и да премине към пряко снабдяване 
от украинския пазар8. 

В същото време България има голяма нужда от бързи доставки на 
въглища и електричество. За българското правителство в момента (в 
края на 1991 г.) липсва друга алтернатива. Без възможност за избор 
българското правителство е принудено да приеме на първо време пред-
ложението на Киев. Започва бърза преоценка на стоките, които могат 
успешно да се реализират на украинския пазар. Това се оказва обаче 
труден проблем. Традиционните български хранителни продукти не се 
търсят така много в Украйна, както на по-северния руски пазар. Допъл-
нително възниква и друг проблем – нуждите и на Украйна от енергия9. 

Последва спадане на енергийния внос и бързо споразумение с 
Гърция за енергийни доставки на въглища и електричество. В същото 

                                                 
6 Българска телеграфна агенция (БТА). Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 309, 
5.XI.1991; 24 часа, бр. 173, 6.XII.1991; Коментар на Стивън Ашли по Радио „Би Би Си“ на 
6 ноември за възможни перспективи в отношенията между Украйна и България – Бюлетин 
на БТА „Светът за България“, 7.XI.1991. 
7 Бюлетин на БТА „Светът за България“, 7.XI.1991. Коментар...; Труд, бр. 215, 7.XI.1991. 
8 Бюлетин на БТА „Светът за България“, 7.XI.1991. Коментар на Стивън Ашли... 
9 Пак там. 
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време официални представители от Българския държавен комитет по 
енергетика отлитат за Киев, където настояват да се спазват съответните 
договори по енергийните доставки. За голяма изненада българските 
представители получават твърд отказ от спазване на договореностите, 
постигнати по-рано същата година в Москва. Правителството в Киев 
вече не се смята за обвързано с тези договорености и предлага преразг-
леждане на всички съветски търговски споразумения, отнасящи се до 
енергетиката10. Нещо повече, на българските експерти, пристигнали в 
Киев на 5.XI.1991 г., им се заявява, че за 1992 г. България ще получи 1,5 
млрд. кВтч електроенергия вместо получаваните 4,5 млрд. Що се отнася 
до цената, тя също е увеличена на 9 цента на кВтч, което е два пъти 
повече от международните11. 

Положението на България около енергийната ù система в края на 
1991 г. започва да става все по-критично. Възможностите за доставки от 
Турция и Югославия може да се окажат също невъзможни. Турция сама 
се нуждае от внос на електроенергия, а Югославия е заплашена от ико-
номически санкции срещу Сърбия. Компенсиране на енергийните нуж-
ди чрез засилване на производството в единствената българска ядрена 
централа в Козлодуй са невъзможни. Тук се извършват ремонтно-
възстановителни работи и електроцентралата работи само с 1/3 от капа-
цитета си. Водените споразумения с Европейската общност за компен-
сации все още са в „задънена улица“. За София все повече като единст-
вена алтернатива се очертава бързото реагиране на главозамайващия 
темп на политическите промени в бившия Съветски съюз, като развие 
по-добри отношения с Украйна12. 

На 15.XI.1991 г. в Киев е подписано още едно споразумение с укра-
инските власти. В преговорите от българска страна освен варненското 
предприятие „Електроизграждане“ участват и софийските „Енергоимпекс“ 
и „Елпром“. По силата на това споразумение на варненското предприятие 
е възложено да осигурява кабелната продукция, която трябва да бъде рав-
ностойна на 150 млн. кВтч, а на софийските – електрическите съоръжения 
и кари със стойност за 300 млн. кВтч електроенергия13. 

Тази сделка е малък опит да се компенсират загубите от киевския 
отказ да изпълнява междуправителственото споразумение на България с 
бившия Съветски съюз за доставка на 4,5 млрд. кВтч електроенергия. 
Въпреки това сделката е „глътка въздух“ за българската енергийна сис-

                                                 
10 Пак там. 
11 24 часа, бр. 173, 6.XI.1991. 
12 Бюлетин на БТА „Светът за България“, 7.XI.1991. Коментар на... 
13 Пак там. По други източници България е трябвало да получи между 850 и 900 млн. 
киловатчаса електроенергия (Дума, бр. 285, 16.XI.1991). 
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тема, която до края на годината получава от 300 до 400 МВт енергия в 
денонощие14. Сделката е и опит от българска страна да се търси дирек-
тен път към украинските енергодоставки за България. Поставено е на-
чалото на самостоятелно търговско-икономическо сътрудничество с 
вече суверенната украинска държава. 

Доказателство за търсенето на практическо директно икономи-
ческо сътрудничество е и проведеният в Киев през януари 1992 г. първи 
етап на научнопрактическата конференция „Пазар, бизнес, икономика, 
технологии“ с участието на български и украински специалисти. Дома-
кин на втория етап се предвижда да бъде България. На конференцията 
се обсъждат проблемите и перспективите на предприемаческата дейност 
и на приватизацията в Украйна и България. Споделен е и опитът на 
двете страни в прилагането на новите технологии в машиностроенето и 
металургичното осигуряване15. 

Засилва се авторитетът на българския бизнес от голямата строи-
телна фирма „Главболгарстрой“. В началото на 1992 г. по програма, 
финансирана от германското правителство, трябва да започне строител-
ството на жилища за семействата на завръщащите се от Германия руски, 
украински, белоруски и пр. военнослужещи от Съветската армия. Из-
пълнението е възложено на 200-годишния концерн Hohtif. Той е извес-
тен със строежите си в цял свят, но не и на територията на бившия Съ-
ветски съюз. В обявения търг за подизпълнители участва и най-голямата 
българска строителна фирма „Главболгарстрой“16. Кандидатстват и 
много други фирми. „Главболгарстрой“ предлага ниска цена на проекта 
и ниски месечни заплати на работниците (750 щат. дол.). Предпочетена 
е обаче не заради ниските цени, а в резултат на високата оценка за ка-
чеството на нейната работа. Мнението на германците е, че без българс-
ката фирма не биха се справили с украинските реалности и краткия 10-
месечен срок за изпълнение. Договорът с „Главболгарстрой“ се подпис-
ва на 15.II.1992 г. На 29.IV. българската фирма започва строителството 
на тези обекти в гр. Староконстантинов. Участват 4500 души български 
строители. Строителството окончателно завършва на 10.IX. с.г.17. 

Необходимостта от осъществяване на икономически контакти с 
бивши съветски републики, и особено с Украйна, започва остро да се 
чувства от българските икономически структури. Затова и тяхната 
дейност за осъществяването на търговско-икономическите отношения с 

                                                 
14 БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 330, ноември 1991. 
15 БТА. Теми, събития и факти на деня. – Справочна редакция „Международна информа-
ция“, бр. 24, 24.I.1992. 
16 БТА. Справочна редакция; Вестник „Пари“, бр. 12, 19.I.1993. 
17 Вестник „Пари“, бр. 12, 19.I.1993. 
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Украйна се засилва. Български частни бизнесмени отново пътуват за 
Украйна през V.1992 г. Този път заминава екип на голямата фирма 
„Мултигруп“. Целта на посещението е да се установи контакт с украин-
ските бизнес среди и да се сключи споразумение за инвестиции през 
следващите две години в металургията, химията, хранително-вкусовата 
промишленост и др. Предвижда се инвестираната сума само до края на 
1992 г. да достигне 500 млн. щат. дол. „Искаме да намерим модел – 
заявява президентът на фирмата „Мултигруп“ Илия Павлов, – който да 
обхваща целия цикъл – от финансирането до реализацията на готовата 
продукция“18. 

За разширяване на българско-украинското икономическо сът-
рудничество активират дейността си и други фирми. През VI.1992 г. 
българско-украинската фирма „Славин Мак“ от гр. София и фирмата 
„Екопан“ от гр. Малко Търново започват организирането на широкома-
щабна бизнес среща. Тя трябва да се проведе от 12 до 17.X. в един от 
най-големите промишлени, научни и културни центрове не само на 
Украйна, но и на бившия Съветски съюз. Този център е град Харков, 
който е основан през 1655 г. и в момента населението му наброява око-
ло 2 млн. души, отбелязват организаторите19. 

Предвижда се в харковската зала „Уникорт“ да се съберат над 400 
фирми от цял свят. Отчитайки големия потенциал на Харков и нараст-
ващото значение на Украйна за Европа, организаторите предвиждат 
този бизнес форум да стане традиционен. За това се разчита и на добрия 
организационен опит на фирмата „Екопан“. Само за две години от свое-
то съществуване тя успява да организира: първия българско-белгийски 
бизнес форум, отличен с почетния знак на гр. Льовен; първия българс-
ко-турски бизнес форум, каквото е голямото наше изложение в Истан-
бул. Наред с това съвместно с центъра „Гадесо“ в Палма де Майорка 
„Екопан“ управлява международната програма „Увертюр“ на Европейс-
ката общност20. Имайки предвид всичко това, с основание можем да 
твърдим, че двете фирми се готвят да бъдат и икономически „мост“ 
между Украйна, България и Западна Европа. 

Изключително голямо значение за реализирането на тази идея се 
придава на Украинския речен флот. От 1991 г. речният флот на Украйна 
има вече свое представителство в България. То е базирано в крайдунав-
ския град Лом, а негов представител е Константин Иванович Забавин. 
Предназначението на представителството е да организира превоза на 

                                                 
18 „Отечествен вестник“, бр. 395, 6.V.1992. 
19 „Демокрация“, бр. 149, 24.VI.1992; „24 часа“, бр. 173, 21.VII.1992. 
20 Кокушкин, Лев. Среща в Харков. – Демокрация, бр. 149, 24.VI.1992; 24 часа, бр. 173, 
21.VII.1992. 
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стоки и пътници от пристанищата на Украйна до дунавските градове на 
Европа21. 

Политическите и икономическите промени в бившите социалис-
тически страни силно снижават стокообмена през 1991 г.22. До края на 
1992 г. или в краен случай през 1993 г. обменът на товарите ще бъде 
възстановен, смята Константин Ив. Забавин. Надеждите му се подхран-
ват от факта, че към есента на 1992 г. Украинският речен флот работи 
вече активно с 22 държави и частни фирми. Към това може да се приба-
ви и фактът, че всеки месец се установяват десетки други връзки. Възс-
тановяват се стари контакти с български фирми и се създават нови. 
Всичко това води до нарастване на обслужвания стокооборот от укра-
инските кораби на 960 т. От тях на българските пристанища от Силист-
ра до Видин се разтоварват мебели, въглища, кокс и железен концент-
рат. А оттук украинските кораби си тръгват, натоварени с калцирана 
сода, електрокари, акумулатори и др.23. 

Възможности за задълбочаване на икономическите връзки между 
България и Украйна се създават и от установяващите се междурегио-
нални контакти. Така например в резултат на силистренска делегация, 
посетила град Хмелницки, водена от председателя на Общинския съвет 
Васил Калинов, се откриват търговски представителства в съответните 
градове. Споразумението определя да се открият търговски представи-
телства до края на 1992 г. с „пробен“ срок три месеца, а едновременно с 
това да се изградят и търговски центрове24. 

Подобни контакти за сътрудничество през XI.1992 г. се установя-
ват и между българския град Добрич и украинския областен център 
Кривоград. Договорено е за добричките производители да се открие 
магазин в Кривоград. Тук ще се продават стоки на хранително-
вкусовата промишленост, на текстилната и обувната промишленост, 
конфекция и др., произведени само в гр. Добрич25. 

Подетата инициатива отдолу на български и украински фирми, на 
регионални областни и общински кметски ръководства и др. е навре-
менна. Със своята дейност всички те се стремят в известна степен да 
компенсират пасивната политика в междудържавните отношения на 

                                                 
21 Демокрация, бр. 211, 4.IX.1992; БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 251, 
7.IX.1992. 
22 До 1990 г. годишният товарооборот между България и Украйна е бил над 1 млн. т. 
(Демокрация, бр. 211, 4.IX.1992; БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 251, 
7.IX.1992.) 
23 Демокрация, бр. 211, 4.IX.1992; БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 251, 
7.IX.1992. 
24 БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 270, 26.IX.1992. 
25 БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 327, 22.XI.1992. 
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тогавашните правителства в Киев и София. В противоречие с тази оцен-
ка може да се изтъкне подписаният на 5.X.1992 г. от правителството на 
Филип Димитров и тогавашното украинско правителство „Договор за 
приятелски отношения и сътрудничество между България и Украйна“. 
Този договор обаче е ратифициран със закон от Народното събрание 
едва при следващия кабинет, на проф. Любен Беров, на 17.III.1993 г. 

Времето между подписването на договора и неговото ратифици-
ране се оказва „инфарктно“ за българската икономика. Това е свързано с 
недалновидната икономическа политика на българските правителства 
на Димитър Попов и Филип Димитров, които не осигуряват с предвари-
телни договорености стратегически важни за България енергийни про-
дукти. В това отношение изключително важен стратегически партньор 
за страната ни се оказва Украйна, откъдето през годините на социализма 
за България се доставят електроенергия и въглища. Навлизайки в своите 
преходни периоди към пазарното стопанство, правителствата в Киев и 
София, ангажирани с множество глобални за страните си политически 
проблеми, оставят на заден план икономическите въпроси между тях. В 
самия край на 1992 г. обаче това се оказва с жизненонегативни последи-
ци за България. 

В началото на декември Националната електрическа компания 
(НЕК) съобщава, че през последните две седмици на XI.1992 г. два пъти 
намаляват доставките на ток от Украйна. А липсата на пряка връзка с 
енергийната система на Русия прави невъзможен вносът на електричес-
тво от там. Невъзможно е и транспортирането на електрическа енергия 
през руска територия26. 

Кризата в кабинета на СДС принуждава НЕК сама да търси въз-
можност за доставка на електроенергия от други страни. В същото вре-
ме НЕК отправя молба към Европейската общност (ЕО) за отпускане на 
парични средства. Очаква се проблемът да бъде разгледан27. 

В дните преди Нова година пред големи трудности е изправено и 
параходство „Българско речно плаване“. Заповед на новия министър на 
външноикономическите връзки на Украйна забранява износа на стоки с 
украински произход. Сред забранените стоки са и въглищата. За лицен-
зираните сделки разпореждането е да се преразгледат. Контролът върху 
тази заповед е възложен на митническите служби в пристанище Рени28. 

През първите дни на I.1993 г. между ръководството на НЕК и на 
Комитета по енергетика има пълно разминаване относно реалното със-
тояние на българската енергийна система. Заместник-председателят на 

                                                 
26 Дума, бр. 289, 3.XII.1992. 
27 Пак там. 
28 БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 365, 30.XII.1992. 
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Комитета по енергетика Щерьо Щерев заявява, „че енергосистемата е 
достигнала предела на възможностите си поради липса на гориво и ще 
бъде въведен режим на тока“29. В същото време председателят на НЕК 
Дянко Добрев смята, че енергийната ни система „не е достигнала преде-
ла на възможностите си“30. Той признава, че има затруднения в достав-
ката на въглища за ТЕЦ „Русе“ и „Бобов дол“, отчасти и за ТЕЦ „Мари-
ца изток 2“. Според него обаче все още „натоварването на централите не 
е достигнало възможния максимум и НЕК не планира каквито и да е 
ограничения“31. Оптимизмът на Д. Добрев идва и от факта, че продъл-
жават пусковите операции на втори блок на АЕЦ – Козлодуй, и само 
след 7–8 дни той ще заработи с пълно натоварване. Спокойствие пре-
дизвиква и резултатът от срещата в Русия на експерти от НЕК с ръко-
водството на завода – производител на атомно гориво, и с представите-
ли на руската външнотърговска централа, която единствено се ползва с 
правата за износ на този продукт. Направените уточнения предвиждат в 
близките дни да бъде подписан и договор за доставките32. 

С отговорност към енергийните проблеми на страната започва да 
се отнася новото българско правителство, оглавявано от проф. Л. Беров. 
Още с идването си на власт то започва да търси контакти с Киев за отс-
траняване на възникналите затруднения относно украинския износ за 
България на енергийни източници. Очаква се (до дни) преговори на 
правителствено равнище да освободят задържаните кораби с въглища на 
украинските пристанища и да се премахнат възникналите ограничения 
върху износа за България на енергийни източници33. 

Създадената „база“ за икономически взаимоотношения между 
България и Украйна дава възможност още през I.1993 г. току-що дош-
лото ново правителство на България да подготви и изпрати за преговори 
в Киев група експерти, водени от вицепремиера и министър на търгови-
ята Валентин Карабашев. 

Основната цел на делегацията, посетила Киев, е да се изяснят 
причините, довели до спиране на доставките на енергетични въглища за 
България, и да се набележат срочни съвместни мерки за тяхното възоб-

                                                 
29 Стандарт, бр. 129, 9.I.1993. 
30 Пак там. 
31 Пак там. 
32 Пак там. 
33 В този момент от Украйна са внесени само 350 млн. кВтч електроенергия. При евенту-
ално спиране недостигът може да се покрие с произвежданите 440 млн. кВтч от втори 
енергоблок на АЕЦ. Откъсването на енергийната ни система от украинския енергиен 
резерв обаче, уточнява председателят на НЕК Дянко Добрев, би затруднило нейното 
регулиране (Стандарт, бр. 129, 9.I.1993). А това вероятно крие опасности или загуби от 
друг характер. 
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новяване. Обсъдени са и въпросите за доставката на електроенергия от 
Украйна. В хода на преговорите е изяснено, че причините за спиране на 
доставките на въглища за България са решения, взети от правителството 
на Украйна, за въвеждане на нов режим по износа и вноса на стратеги-
чески важни за страната стоки, в т.ч. на въглища и електроенергия34. 
Предвижда се да се въведе централизиран режим на квотиране и лицен-
зиране. Целта е да се осигури преди всичко изпълнението на държавни-
те договорености на Украйна по износа и вноса. След изпълнение на 
тези поръчки се предвижда да се разреши сключването на директни 
договори за износ35. 

В хода на преговорите българската делегация договаря с украин-
ските власти квота за внос на въглища (2,5 млн. т) и електроенергия (2 
млрд. кВтч) през 1993 г. В същото време е подписан и конкретен дого-
вор за доставка на 1,2 млн. т въглища с качествени показатели, отгова-
рящи на изискванията на ТЕЦ – Варна, и ТЕЦ – Русе, между НЕК на 
Република България и „Укруголсбит“. Последната организация е опре-
делена от правителството на Украйна да извършва доставките по дър-
жавна линия. Товаренето и експедицията на въглищата започва още от 
23.I., като България ще плаща в щатски долари по цени, окачествени от 
вицепремиера В. Карабашев като нормални, съответстващи на между-
народните. Нещо повече, договорено е сумата, която Украйна ще полу-
чи от българския внос, да се използва за закупуване на български стоки. 
Тоест поставена е основа за големи бартерни сделки между двете дър-
жави, което ще компенсира липсата у тях на големи количества твърда 
валута. Относно останалото количество до 2,5 млн. т се водят прегово-
ри. Очаква се подписването на нов договор36. 

Крайният резултат от водените преговори е очакване на първите 
доставки на въглища да пристигнат в България в началото на II.1993 г. 
Налице са и предпоставки за преодоляване на трудностите при прегово-
рите за внос на електроенергия и в скоро време подписване на договора37. 

От разгледаните проблеми и поставените задачи при посещението 
на българската правителствена делегация в Украйна става ясно, че двете 
държави са на път да изградят нова структура за търговско-икономичес-
ките си връзки, която да отговаря на демократичното пазарно стопанст-
во, към което те решително вървят през последните години. Установени-
те делови работни контакти с правителството на Украйна са основание 

                                                 
34 Пак там. 
35 Пак там. 
36 Пак там; БТА. Бюлетин „Вътрешна информация“, бр. 23, 23.I.1993; Дума, бр. 19, 
25.I.1993. 
37 Пак там. 
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да се смята, че е преодолян и насъбраният „вакуум“ в двустранните от-
ношения от първите 1–2 години на прехода към пазарно стопанство. 

Междувременно българското правителство в лицето на зам.-
председателя на Министерския съвет и министър на търговията В. Кара-
башев започва да се подготвя за втора междуправителствена среща с 
украинска делегация, договорена през януари в Киев. Посещението на 
украинската правителствена делегация, начело Ю. Йоффе – зам.-предсе-
дател на Министерския съвет, се осъществява от 8 до 14.III.1993 г. Пред-
варително е предвидено да се проведе по време на посещението на деле-
гацията първото заседание на Междуправителствената българско-
украинска смесена комисия по въпросите на търговско-икономическото 
сътрудничество между двете държави. Предвижда се да се подпишат: 
Спогодба за създаването на тази комисия; и Протокол за търговско-
икономически и научно-технически връзки с Украйна за 1993 г. Трябва 
да се съставят и индикативни списъци за доставките на по-важните стоки 
между двете държави, както и да се съгласуват въпросите по механизма 
на разплащане, като се подпише съответно банково споразумение38. 

Експертите на украинската делегация пристигат още на 5.III., за 
да съгласуват подготвения от българска страна „Проект за протокол за 
търговско-икономически връзки и научно-техническо сътрудничество“, 
който се явява допълнение към утвърдената спогодба от правителствата 
на двете страни 39. 

На 11.III.1993 г. вицепремиерите на Република България и Ук-
райна – Валентин Карабашев и Юлий Йоффе, подписват одобрения от 
двете преговарящи страни „Протокол за търговско-икономическо сът-
рудничество“ през 1993 г.40. Той, както посочваме и по-горе, е допълне-
ние към подписаната Спогодба за търговско-икономически отношения и 
плащания между двете страни. В документа са фиксирани стоките от 
първостепенно значение. Уточнени са номенклатурата и обемът на сто-
ковите листи по двустранния износ. Приложени са и индикативни спи-
съци на стоките по централизирания експорт и импорт. Тези индика-
тивни списъци за стокооборота между двете държави нямат задължите-
лен характер, но с тях се дава по-голяма гаранция на българските тър-
говци, че договорените количества и стойности ще бъдат изпълнени41. 

                                                 
38 ЦДА, ф. 259, оп. 46, а.е. 267, л. 50. Докладна записка на В. Карабашев до министър-
председателя Л. Беров от 3.II.1993 г. относно посещението на правителствена делегация 
на Украйна в Република България. 
39 ЦДА, ф. 259, оп. 46, а.е. 267, л. 50, 51. 
40 Стандарт NEWS, бр. 189, 12.III.1993. 
41 Пари, бр. 49, 12.III.1993; Стандарт NEWS, бр. 189, 12.III.1993; Дума, бр. 58, 12.III.1993; 
Демокрация, бр. 58, 12.III.1993. 
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В приложените към протокола индикативни списъци на стоките 
се предвижда Украйна основно да достави през 1993 г. на България 2 
млрд. кВтч електроенергия, 2,5 млн. т въглища, прокат от черни метали, 
машини, 10 000 т ленено семе, електрозаваръчно оборудване, химичес-
ки продукти, мебели за 45 млн. карбованеца и др. България съответно 
ще осигури 300 000 т калцинирана сода, 100 000 т бензин и дизелово 
гориво, 10 600 акумулатора, по 2000 електро- и мотокара, кабели за 42,5 
млн. щат. дол. и др.42. 

В края на преговорите Валентин Карабашев и украинският му 
колега Юлий Йоффе подписват и Споразумение за създаване на меж-
дуправителствена комисия по въпросите на търговско-икономическото 
сътрудничество между двете държави. Задоволството си от подписаните 
документи Юлий Йоффе изразява, като казва, че, още щом се завърне в 
родината си, ще се разпореди да стартира товарът на въглищата43. 

С подписаната междуправителствена Спогодба за търговско-ико-
номическите плащания между Република България и Украйна през 
X.1992 г. и явяващия се като допълнение Протокол за търговско-иконо-
мическо сътрудничество, подписан през III.1993 г., се полагат правните 
основи за развитието на търговско-икономическите връзки и отношения 
през следващите години между двете държави. За Украйна и България 
те се явяват своего рода трамплин към пазарнодемократичното стопанс-
тво. Еднаквото наследство и общите проблеми на двата народа създават 
и микроклимат на позитивизъм или частичен негативизъм в процеса на 
началния търговско-икономически обмен между двете държави. В 
крайна сметка с много умение, професионално отношение към пробле-
мите и чрез перманентно регулиране на възникващите препятствия от 
правителствата на Украйна и България в началото на 1993 г. завършва 
началният етап на преходния период към пазарнодемократично стопан-
ство в техните търговско-икономически връзки и отношения. 

 
 
 

                                                 
42 Стандарт NEWS, бр. 189, 12.III.1993; Дума, бр. 58, 12.III.1993; Демокрация, бр. 58, 
12.III.1993; Пари, бр. 49, 12.III.1993. Подробно изписаните стоки от индикативните списъ-
ци виж публикувани във в. „Пари“, бр. 88, 7.V.1993. 
43 Пак там; Дума, бр. 58, 12.III.1993. 
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В ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ 
 

проф. дсн Георги Найденов 
Университет за национално и световно стопанство – София 

 
1. През лятото на 2010 г. участвах в юбилейна международна 

конференция по случай 90-ата годишнина от създаването на Икономи-
ческия университет във Варна. Темата беше „Световната криза и ико-
номическото развитие“. Минали бяха три години от началото на светов-
ната икономическа криза. Още основният пленарен доклад на Иван 
Ангелов показа какъв ще бъде основният тон на конференцията – от 
„плахо“ съгласие с тезата за „провала“ на икономическия либерализъм в 
съвременната му версия на „неокласическа“ теория и политика (такива 
бяха докладите на колегите, които в продължение на 20 години се афи-
шираха като „либерални“ икономисти) до откровено „злорадство“ от 
този „провал“ (такива бяха докладите на „левите“ икономисти и на са-
мия основен докладчик). Единствено моя милост защити тезата, че при-
чината за световната икономическа криза не е минимизацията на роля-
та на държавата в икономическите процеси през изминалото десетиле-
тие, а обратно – нейната максимализация в американската икономика 
– водеща икономика с колосално влияние в глобалните икономически 
процеси1. „Злорадството“ от „провала“ на икономическия либерализъм 
на „левите“ икономисти е напълно разбираемо. „Плахостта“ на „десни-
те“ – либералните икономисти, в сложни и конфликтни ситуации обаче 
вече е неприемлив рецидив. Ето за това искам да говоря – защото тази 
стратегия на поведение на либералните икономисти за мен е недостой-
на. Вече повече от 20 години в конфликтни ситуации, когато е общест-
вено необходимо да се защитава либерален вариант на социална транс-
формация, като например през 1990–1991 г. и 1996–1997 г., „десните“ 
икономисти мълчат или дори защитават антилиберални варианти на 
трансформация, а моя милост – последният комунист, единствен за-
щитавам либералните варианти на социална трансформация. Възполз-
вам се от тази конференция, за да повдигна този въпрос и да припомня 
и „тълкувам“ причините за „предателството“ на „десните“ икономисти 

                                                 
1 Вж.: Найденов, Г. Световната криза – социологически поглед. – Във: Световната криза и 
икономическото развитие. Том I. Варна: ИУ, Наука и икономика, 2010, 119–125. 
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спрямо тяхната икономическа идеология. Преди това обаче е редно да 
изложа своята „икономическа идеология“ (използвам израза на Й. 
Шумпетер). 

2. Смятам, че икономическите „теории“, доказващи „предимства-
та“ на „минимизация“ на ролята на държавата в икономическите проце-
си (да ги наречем общо „икономически либерализъм“) или „предимст-
вата“ на „максимализация“ на ролята на държавата (привърженици на 
различни форми на държавен капитализъм, крайна форма на който е 
„социализмът“), гледат през увеличително стъкло към два еднакво 
присъщи на капиталистическия начин на производство процеса – кон-
куренцията и монополизацията. Мисля, че монополизацията с нищо 
не отстъпва на конкуренцията като стихиен процес, като вътрешнопри-
съща на капитализма негова характеристика. Тезите за това, че монопо-
лизацията сама по себе си е нещо чудесно, рационално, ефективно, 
справедливо и т.н. (това са тезите на идеолозите на „социализма“, а 
както сега ги наричат, на „комунизма“), са идеология, защитаваща инте-
ресите на фракции от елита, борещи се за или вече завладели целия 
национален капитал. Искам да подчертая, че много ерудирани, компе-
тентни, мислещи и т.н. икономисти, като например Евгени Матеев, 
убедително защитават „предимствата“ на монополизма във формата му 
на „социализъм“ – т.е. на съветски държавен капитализъм. 

3. Според мен управляващата класа използва стратегии на мини-
мализация на държавната намеса (либерализъм) или на максимализа-
ция на държавната намеса (държавен капитализъм) за концентрация и 
централизация на капиталите в зависимост от конкретните интереси 
на доминиращите фракции на икономическия и политическия елит. В 
едни етапи, периоди и ситуации по-добрата (за управляващия елит) 
стратегия е на минимализация, в други етапи, периоди и ситуации по-
добрата стратегия е на максимализация на държавната намеса. Спорове-
те в научните среди, че минимализацията или обратно, максимализаци-
ята, сама по себе си е нещо „добро“ или „лошо“ от гледна точка на об-
ществения интерес, твърде често имат идеологически, а не научен 
характер. Превесът в едни периоди на едната теория над другата не се 
дължи на открити нови „убедителни“ аргументи и нови научни „отк-
рития“, а на това, че в дадения период и ситуация едната или другата 
стратегия е по-изгодна за икономическия елит и управляващата класа 
дава медийно предимство на теориите, обосноваващи „научно“ нейни-
те предимства (на изгодната стратегия). Впрочем новите аргументи и 
научни „открития“ най-често са резултат на „добра ориентация“ на 
учените спрямо конкретните интереси на икономическия елит в дадения 
период. Те търсят аргументи и правят „открития“ в полза на изгодната 
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за икономическия елит в момента стратегия. Управляващите класи в 
различните държави поначало имат предпочитания към максимализа-
ция на държавната намеса в икономическите процеси. 

4. Уместен е въпросът защо, след като докладчикът не идентифи-
цира себе си с нито една от двете основни икономически идеологии, се е 
заел със задачата да защитава икономическия либерализъм. Причина-
та е следната. В България централизацията на капитала чрез използване 
на политическо насилие след 9.IX.1944 г. изиграва силно положителна 
роля за утвърждаването на капиталистическия начин на производство. 
За много кратък исторически период е разкъсана връзката на непосредс-
твения производител с неговите средства за производство, експроприи-
рана е дребната собственост и масата от населението е превърната на-
силствено в наемни работници. А това е същността на генезиса на раж-
дането на капитализма. Защото капитализмът, обратно на общоприетото 
мнение, не означава частна собственост, а унищожаване на частната 
собственост на масата от населението. Преходът от просто стоково 
производство към разширено капиталистическо производство е свързан 
с експроприирането на частната собственост на масата от населението 
и превръщането му в наемна работна сила. Кога става това в България? 
Става през първите две десетилетия след 9.IX.1944 г.2. 

Средата на 70-те години на XX в. е „пикът“ на съветския държа-
вен капитализъм3. Тази форма на държавен капитализъм тогава изчерп-
ва своите възможности. В края на 80-те години на XX в. българската 
управляваща класа – номенклатурата на БКП, е банкрутирала като собс-

                                                 
2 Този процес на експроприация на непосредствения производител, както отбелязва 
Маркс, е див и варварски. Смея да твърдя, че в България при „социализма“, колкото и 
това да звучи цинично за жертвите на експроприацията и насилието, този процес протича 
сравнително „цивилизовано“. В Англия по времето на генезиса на капитализма 
трудовите лагери са десетки пъти повече, отколкото в България, и то при два пъти по-
малобройно население. В България загиналите в този период са около 20 000, и то в 
резултат на гражданска война, а в Англия за приблизително същия период – например по 
времето на Хенри VIII, са екзекутирани около 74 000 души скитници. Да не забравяме и 
това, че там генезисът на капитализма продължава повече от два века. Така че страданията 
на английския народ са десетократно, дори стократно по-големи, отколкото на българския 
народ, по времето на генезиса на капитализма. А ако прибавим и милионите жертви на 
възхода на англосаксонския капитализъм в Ирландия, Индия, Америка, Африка и Азия, 
тезата за относителната „цивилизованост“ на генезиса на капитализма в България е още 
по-очевидна. Но за разлика от българския английският елит не се отказва от своята 
история въпреки нейната диващина и варварство. Англичаните не отхвърлят едни или 
други нейни периоди като изкуствени, фалшиви и т.н. 
3 Изследванията в първата ми докторска дисертация, защитена през 1982 г., на 
производителността и ефективността на обществения труд и на фондоемкостта на 
националния доход красноречиво го показват. Вж.: Найденов, Г. Субективният фактор и 
обективните възможности на социализма в НРБ. С.: Наука и изкуство, 1984 г., 63–70. 
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твеник на националния капитал, за което красноречиво доказателство е 
обявяването на мораториум върху плащанията по външния дълг от пра-
вителството на Луканов. В това само по себе си няма нищо лошо. Съ-
ветският държавен капитализъм е естествена и закономерна фаза в раз-
витието на капиталистическия начин на производство в България. Той е 
една дълга вълна на Кондратиев. В средата на 70-те години на XX в. той 
стига върха на възходящата си фаза и след това започна низходящата 
фаза, което закономерно води в края на 80-те години на XX в. до фалит 
на съвкупния капиталист. Предстои процес на трансформация на съвет-
ския държавен капитализъм в корпоративен държавен капитализъм и 
съответно превръщане на съвкупния капиталист – номенклатурата на 
БКП, в съвкупност от капиталисти – т.е. процес, от една страна, на дис-
персия на едрия централизиран държавномонополистичен капитал, а от 
друга страна, на концентрация на създадените индивидуални капитали. 
И тук стои въпросът как това да стане. Този процес може да се реализи-
ра чрез две стратегии на управляващата класа – на минимализация на 
държавната намеса в икономическите процеси или на максимализация 
на държавната намеса. В публичното пространство предстоящата тран-
сформация се представя като преход от „социализъм“ към „капитали-
зъм“ и от „планова“ към „пазарна“ икономика. Двете дихотомии оба-
че имаха единствено и само идеологическо значение. 

5. Непосредствено след преврата на 10.XI.1989 г. много иконо-
мисти от младото и средното поколение започнаха успешна пропаган-
дна дейност в полза на икономическия либерализъм4. Те успяха да на-
ложат в общественото съзнание представата, че съветският държавен 
капитализъм сам по себе си е нерационален, фалшив, изкуствено нало-
жен модел на икономическо развитие в България, който се е провалил 
поради конструктивните си недостатъци. И ето сега, когато нашето 
общество най-сетне е прозряло „истината“ – че единствено икономи-
ческият либерализъм (съчетан с политически либерализъм) води до 
икономически просперитет и благоденствие, достатъчно е да преодоле-
ем съпротивата на „лошите“ комунисти, да направим приватизация и 
икономиката ни ще „цъфне и върже“. 

6. За кратко време аз също бях оптимистично настроен. Мислех, 
че управляващата класа – „червеният“ и „синият“ елит, ясно съзнават 
ситуацията: номенклатурата на БКП е банкрутирала като собственик на 
националния капитал, следователно трябва да ù се обяви фалит и чрез 
бърза приватизация на нейната собственост, която е на стойност около 
30 млрд. дол., от постъпленията да се изплати външния ù дълг на 

                                                 
4 Например Емил Хърсев, Венцислав Димитров, Венцислав Антонов, Иван Костов, Иван 
Пушкаров, Румен Аврамов и мн.др. 
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стойност 10 млрд. дол., да се възстановят изпразнените от нея пенсион-
ни и здравноосигурителни фондове, да се изплати рентата на земята за 
нейното владеене през последните няколко десетилетия и т.н. Защото е 
съвсем естествено управляващата класа да прави всичко възможно от 
съвкупен капиталист да се превърне в съвкупност от капиталисти, прех-
върляйки върху данъкоплатеца своите дългове – ние и в момента пла-
щаме нейния външен дълг, пълним изпразнените от нея пенсионни, 
здравноосигурителни фондове и т.н. Стратегията на ценовите шокове 
като изключително ефективен метод за концентрация на капитала 
се използва навсякъде по света през всички етапи на капитализма, 
впрочем и при съсловните общества. Самата Българска комунисти-
ческа партия непосредствено след Втората световна война първо също 
извърши мащабен грабеж – имам предвид национализацията, а освен 
това приложи и ценови шокове, например при обмяната на парите. През 
70-те и 80-те години на XX в. номенклатурата на БКП прилагаше мик-
роценови шокове, като при всеки величината на инфлацията беше ня-
колко десетки процента. През 1980–1981 и 1987–1988 г. тя се опита да 
проведе сериозен ценови шок – по административен път неколкократно 
увеличение на цените, но и двата опита бяха неуспешни. Така че тази 
стратегия всъщност е традиционна за управляващите класи по 
принцип. И особено в условията на социална трансформация, когато 
стават не само съществени промени във формата на собственост, а и в 
субектите на собствеността. Но, разбира се, грабежът в България в 
сравнение с другите бивши „социалистически“ страни е уникален. Бъл-
гария заедно с Русия и Румъния образуват група бивши „социалисти-
чески“ страни, които реализираха възможно най-бруталния и с най-
висока социална цена вариант на социална трансформация. 

7. Стои въпросът – тогава – 1990–1991 г., възможна ли беше соци-
ална трансформация чрез либерални методи. Възможно ли беше да се 
реализира друг, различен от централизираното административно скоко-
образно повишаване на цените, вариант на постигане на пазарно равнове-
сие? И съответно можеха ли „десните“ – афиширащи се като либерали 
икономисти и другите учени от обществените науки, да окажат публичен 
натиск за реализиране на либерален вариант на социална трансформация? 

Очевидно е, че вариантът, който аз предлагах в публичното прос-
транство, – комунистическата номенклатура да обяви фалит (което е 
либерален вариант на социална трансформация), е абсолютно неприем-
лив за нея. Защото при този вариант управляващата класа губи възмож-
ността да концентрира около 35 млрд. дол. материални активи и спес-
тявания на населението. Но защо тя не реализира поне програмата на 
Ричард Ран и Роналд Ът, в създаването на която самите те – „десните“ 
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икономисти, участваха? Тази програма предвиждаше бърза приватиза-
ция, дори преди приемането на закон за приватизацията, и изплащане от 
постъпленията, или чрез суапови сделки на външния дълг5. При нейното 
реализиране управляващата класа губи възможност за концентрация на 
около 17–18 млрд. дол. – сумата на ресурса, който щеше да отиде за 
изплащане на външния дълг и спестяванията на населението, които 
щяха да остават в него под формата на акции на приватизиращите се 
предприятия. Но все пак за нея щеше да остане за присвояване сума с 
подобен размер – около 17–18 млрд. дол. 

8. И тук опираме до субективния фактор. Защото е очевидно, 
че, за да може управляващата класа да намери някакъв баланс между 
непосредствените си интереси и „обществения“ интерес, тя трябва да 
има разбиране за същността на социалните процеси и за вариантите на 
решаване на социалните конфликти и на социалната трансформация. 
Управляващата класа обаче имаше изцяло квазиетническо самосъзна-
ние, копиращо напълно квазиетническото съзнание на „червения“ и 
„синия“ електорат. Можеха ли социалните науки да „внесат“ поне еле-
мент на научно познание за социалните процеси? Фактите са, че учени-
те от социалните науки също имаха изцяло квазиетническо самосъзна-
ние. Ето пример: не само „левите“, но и „десните“ икономисти, които 
участваха в екипа на Ричард Ран и Роналд Ът от българска страна, не 
само че не се противопоставиха на антипазарния и антилиберален цено-
ви шок през 1991 г., но и някои от тях изиграха възлова роля в неговото 
провеждане, например Иван Костов и Иван Пушкаров. Останалите 
„десни“ икономисти, които участваха в екипа на Ран и Ът, но не напра-
виха нищо за защитата на либералната стратегия и на практика пре-
дадоха принципите на либерализма, са Венцислав Антонов, Румен Ав-
рамов, Венцислав Димитров, Емил Хърсев, Огнян Пишев, Боян Славен-
ков, Христина Вучева. Няма да изброявам „левите“ икономисти в екипа, 
защото за тях е естествено, че не изпитваха симпатия към евентуална 
либерална стратегия. 

Ето защо активно защитавам икономическия либерализъм. Не 
защото смятам, че той сам по себе си е по-добър вариант от държавния 
капитализъм. А защото: а) в конкретните условия на социалната транс-
формация в България „пазарният“, а не административният подход 
щеше да смъкне социалната цена; б) защото афиширащите се като ли-
берали икономисти в краткотрайните периоди на бифуркация, когато 
ролята на субективния фактор за насочване на социалното развитие в 

                                                 
5 Вж.: Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика, 
подготвен от Фондацията на Националната камара на САЩ за Народна Република Бълга-
рия, National Chamber Foundation, октомври 1990. 
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приемлива от обществена гледна точка посока е голяма, нямат храброст 
и доблест да защитават либерализма. 

9. През последните години си задавам въпроса защо. Защо „дес-
ните“ икономисти не защитиха и продължават да не защитават иконо-
мическия либерализъм в точките на бифуркация6? Може би защото бяха 
поставени на високи постове и не смееха да отстояват възгледите си? 
Миналата година (2010) случайно ми се отдаде възможност да проведа 
няколко интересни разговора. Първият беше с „ляв“ икономист – Иван 
Ангелов – един безспорно висококвалифициран и утвърден учен с не-
съмнена лична почтеност. Той публикува голяма студия в научните 
трудове на УНСС, в която прави много добър анализ на икономическото 
развитие на България след 10.XI.1989 г. Странно впечатление обаче ми 
направи моралният патос, с който той осъжда водената в този период 
държавна политика, довела до икономически крах и до бедност и нище-
та. Ето защо му написах по публикувания мейл писмо, в което му зада-
дох два въпроса: а) след като самият той е участвал във формирането на 
тази държавна политика, защо я осъжда; б) той е един от участниците в 
изработването на програмата на Ран и Ът, а в нито една от своите пуб-
ликации, които аз съм чел, не защитава този, макар и компромисен, все 
пак либерален вариант на социална трансформация, и не съм забелязал 
той да се противопоставя или да критикува проведената алтернативна 
стратегия на ценовите шокове – ако случайно съм пропуснал такава 
публикация, моля да ми я посочи. Отговорът му беше, че: а) той не е 
участвал във формирането на държавната политика след 10.XI.1989 г., 
което разбира се не е вярно; б) сложили са му името, но той не е участ-
вал в изработването на програмата на Ран и Ът и във всички свои пуб-
ликации осъжда стратегията на ценовите шокове и ми изпраща списък 
на публикациите си. 

10. Какво беше учудването ми обаче, когато се оказа, че и „дес-
ните“ икономисти отричат и се срамуват от участието си в изработва-
нето на програмата на Ран и Ът. Първият ми разговор беше с Румен 
Аврамов, в чийто семинар „Стопанска история на България“ участвам. 
Предупредих го и му предоставих мой доклад, в който обвинявам „дес-
ните“ икономисти, участвали в изработването на програмата на Ран и 
Ът, че не са защитавали в публичното пространство този либерален 
вариант на социална трансформация и че в този списък присъства и 

                                                 
6 Сега също не защитават икономическия либерализъм. Световната икономическа криза е 
бифуркационна точка. Но, както вече казах в началото, на юбилейната конференция на 
Икономическия университет във Варна през 2010 г. либералните икономисти „скромно“ 
мълчаха. Вж.: Световната криза и икономическото развитие. Том I, II, III. Варна: ИУ, 
Наука и икономика, 2010. 
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неговото име. Той ми каза едно-единствено изречение: не съм участвал 
в изработването на програмата на Ран и Ът, техният екип проведе един 
разговор с мен и затова са сложили името ми. 

11. Дадох примери с икономисти. Но казаното се отнася за соци-
алните науки като цяло. За целите 20 години след 10.XI.1989 г., също 
както населението и политическия елит, и учените в социалните науки 
тълкуваха близкото минало и прехода квазиетнически – „десните“ чрез 
идеологемите „тоталитаризъм“ и „комунизъм“, „левите“ основно чрез 
идеологемата „държавен социализъм“. Тези идеологеми, развивани в 
рамките на Лениновата теоретична парадигма „социалистическа рево-
люция, социализъм, обществена собственост“, изиграха немалка роля за 
насъскването на „червения“ и „синия“ електорат, за отклоняване на 
тяхното внимание от защитата на икономическите им интереси и създа-
доха възможност на елита да реализира стратегията на ценовите шоко-
ве. Тези идеологеми позволиха отново, както и след 9.IX.1944 г., да се 
реактивират архетипите „черно минало–светло бъдеще“ и „изкупител-
на жертва“, енергията на народната маса да се насочва към търсене на 
„виновните“, а не към съзидателни преобразования. Отделно идеоло-
гемите са и морално оправдание на стратегията на ценовите шокове, 
защото, ако е вярна Лениновата теоретична парадигма (забавно е как не 
се намери поне един учен антикомунист, който да се усъмни във вер-
ността на Лениновата теоретична парадигма), то тогава кой е виновен за 
икономическия банкрут в края на 80-те? Виновен е собственикът на 
националния капитал – българският народ. Следователно на кого трябва 
да се обяви фалит? Ами на него, на виновника. Което и направиха чрез 
стратегията на ценовите шокове. Следователно тази стратегия е морал-
но оправдана и социално справедлива. Страда този, който е виновен, 
– собственикът на националния капитал – българският народ. Познавам 
учени от моя бранш, водещи фигури в социалните науки, направили 
извънредно много за българската наука със своите изследвания, хора, 
които се отличават с висока лична почтеност и храброст, като например 
Васил Проданов, Стоян Михайлов, Никола Великов и др., но и досега те 
напълно вярват в Лениновата теоретична парадигма: развиват тезата за 
„държавния социализъм“, за „сталинския тоталитаризъм“ и т.н. И 
са ми много забавни с възмущението си, че така лошо се получава в 
България. А как иначе, след като самите вие идеологически подсигу-
рявахте стратегията на ценовите шокове. 

12. Разбира се, всяко правило има изключения. В България трима 
учени изцяло излязохме извън рамките на Лениновата теоретична пара-
дигма: моя милост с работите си преди 10.XI.1989 г. за държавната соб-
ственост, в които разгледах същността на отношенията на собственост 
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при т.нар. „социализъм“ като отношения на отчуждаване и присвоя-
ване на принаден продукт между социални субекти (държавата и наем-
ната работна сила), и публикуваната в монографията ми „Какво става“ 
алтернативна на Лениновата парадигма „буржоазна революция, държа-
вен капитализъм, групова собственост“7, Петя Пачкова с монографията 
си за елита на прехода8 и Минчо Христов9. Има и друга група автори, 
които, използвайки терминологията на теориите за модернизацията 
(което ми се струва, че го правят по-скоро за да спазват „добрия тон“), в 
конкретните си изследвания практически също излизат извън Ленино-
вата парадигма. Това са социолозите Иван Чалъков в изследванията си 
върху предприемачеството10, Иво Христов в изследването си на право-
съдната система11, Духомир Минев в изследванията си на същността на 
прехода12 и философът Димитър Цацов в изследването си на континуи-
тета на българската философия13. Има и друг много интересен случай – 
на икономиста Румен Аврамов. При него има много ясно изразено про-
тиворечие между идеология и съдържание на конкретните му изследва-
ния. Придържайки се към терминологията на официалната идеология 
(разбира се, оценявайки отрицателно „социализма“, защото той е либе-
рал), в конкретните си изследвания по стопанска история на България 
той показва историческия континуитет на стопанското развитие на 
страната и приемствеността в държавната икономическа политика14. С 
което реално „подкопава“ визията за „разкъсване“ на историческото 
време от „социалистическата“ революция. Има и няколко автори, които 
откъслечно споменават, че обществото в България не е било „истински 
социализъм“, а е било държавен капитализъм, но те са изцяло в рамките 
на концепцията за „предадената революция“ и писаното от тях има из-
цяло идеологически, а не научен характер15. Длъжен съм да спомена 
още двама автори, които имаха научния потенциал да излязат извън 

                                                 
7 Вж. например: Найденов, Г. Субектните противоречия при държавната форма на собст-
веност. – Във: Икономическият механизъм и стратегията на социално-икономическо 
развитие. С., 1988; Какво става? С.: Виком-кос, 1991; Стогодишната парадигма. С.: Инсти-
тут по социология, БАН, 2003. 
8 Пачкова, П. Елитът на прехода. С.: М8М, 2003. 
9 Христов, М. Социализъм и преход към пазарно общество в България. С.: Авангард, 2003. 
10 Например неговите текстове във: Чалъков, И., А. Бунжолов, И. Христов и др. Мрежите 
на прехода – какво всъщност се случи в България след 1989 г. С.: Изток-Запад, 2008. 
11 Вж. например: Христов, И. Право и модерност. С.: Кротал, 2003. 
12 Минев, Д., П. Кабакчиева. Преходът, елити, стратегии. С.: Св. Кл. Охридски, 1996. 
13 Цацов, Д. Линии на кохерентност в българската философска история. Във: Философията 
като призвание. Проф. Марин Дринов, 2010. 
14 Стопанският ХХ век на България. С.: Център за либерални стратегии, 2001. 
15 Например: Здравчев, Христо. Защо преходът от капитализъм към социализъм не се 
осъществи? – Понеделник, № 1–2, 2003. 
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рамките на Лениновата парадигма и да аргументират либерален вариант 
на социална трансформация. Първият е икономистът Георги Петров, 
който преди 10.XI.1989 г. е най-сериозният защитник в България на 
тезата, че на „социализма“ са присъщи парично-стоковите отношения. 
Макар и в идеологическа форма, тази теза е един от малкото опити да се 
прокара материалистическо разбиране за икономическите процеси. 
При последния опит на управляващата класа да нанесе сериозен ценови 
шок, по времето на съветския държавен капитализъм – 1987–1988 г., той 
публикува много остра и аргументирана статия против този опит и не-
говата идеологическа обосновка16. За съжаление след 10.XI.1989 г. той 
не разви научния си потенциал и остана в рамките на господстващите 
идеологеми. Другият учен е Георги Костов. След първия ценови шок 
през 1991 г. той публикува отлична статия в сп. „Ново време“ против 
стратегията на ценовите шокове17. Но по това време той беше вече въз-
растен и болен. С тази статия се приключи опитът му да се противопос-
тави на стратегията на ценовите шокове. Обръщам се с молба към вас, 
уважаеми колеги, ако познавате публикациите на други учени, критику-
вали стратегията на ценовите шокове или излизащи извън рамките на 
Лениновата парадигма, или защитавали икономическия либерализъм в 
периоди на бифуркация, да ме информирате на моя мейл, защото добре 
осъзнавам, че може да има пропуски в изброените автори. 

13. В заключение изрично искам да подчертая, че критиката ми 
към „десните“ икономисти се отнася за тяхното поведение по време на 
бифуркация – в България 1990–1991 г. и 1996–1997 г., в света 2007–
2011 г. В периодите на „спокойно“ развитие, т.е. когато развитието е, 
общо взето, еднопосочно, те напълно компетентно и професионално 
защитават икономическия либерализъм – и като идеология, и като 
държавна политика. Средното тогава поколение – вече изброените „дес-
ни“ икономисти, направи немалко за пропагандиране на „културата“ на 
икономическия либерализъм. В тези периоди те имат принос и за ут-
върждаване на либерални държавни политики, тъй като заемаха високи 
постове в управлението. В момента ситуацията е същата. Млади либе-
рални икономисти (или може би вече на средна възраст) от „тинк-
танковете“, като например Георги Ангелов, Георги Ганев и др., също 
много професионално и компетентно защитават позициите на икономи-
чески либерализъм. По-възрастното вече поколение „десни“ икономис-
ти също защитават политиката на икономическия либерализъм в нацио-
нален мащаб. И това е добре, защото всяко правителство, включително 

                                                 
16 Петров, Г. Връзки и взаимодействие между вътрешните и световните цени. – Икономи-
ческа мисъл, № 3, 1987. 
17 Костов, Г. Смяната на социално-икономическата система. – Ново време, № 10, 1991. 
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и сегашното, има склонност към „ляв“ завой, към максимализация на 
ролята на държавата в икономическите процеси. А това сега е много 
рисково! Но за съжаление нито сегашните, нито предходните икономис-
ти в момента защитават икономическия либерализъм като глобална 
икономическа политика. Те „благопристойно“ се примиряват с вменя-
ваната на либерализма вина за световната икономическа криза, за „про-
вала“ на реформите в България и пр. Е, аз не се примирявам! 
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ПРЕДПОСТАВКИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ 
 

доц. д-р Анна Мантарова 
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН 

доц. д-р Пламена Йовчевска 
Институт по аграрна икономика при БАН 

 
Световната финансова криза, бързо прераснала и в икономическа, 

засегна целия глобализиран свят и разтърси целокупния обществен 
живот. Комбинация от неблагоприятни социално-икономически и при-
родни фактори – икономически трудности, проблеми, свързани с еколо-
гичния стълб на устойчивото развитие, разнородни природни катаклиз-
ми и др., изостри и екзистенциалния проблем с изхранването на населе-
нието в количествен и в качествен аспект. Силно обезпокоителен е ре-
зултатът от анализа на Световната банка от м. април 2011 г., според 
който на годишна база цените на храните са се увеличили с 36 %1. Не-
обходимостта успешно да се преодолеят възникналите предизвикателс-
тва наложи сериозни преоценки и преоформяне на конфигурацията и 
приоритетите на много национални икономики. Изборът на перспектив-
ни ориентации за развитие придоби решаващо значение за бъдещето. 

Своите нови перспективи търси и българската икономика. През 
м. май Министерството на икономиката, енергетиката и туризма орга-
низира конференция за представяне на секторна стратегия за привлича-
не на инвестиции в България. Сред приоритетите, които страната ще 
заяви в ЕС, премиерът посочи и възможностите на земеделието2. На 
същия форум икономическият министър препоръча да използваме при-
родните си дадености, за да се превърнем в разпознаваем производител 
на екологично чисти храни и да реализираме големия си потенциал за 
развитие на зелена икономика и чисти технологии. Именно това е и най-
краткият път на страната за приобщаване към новата стратегия на Ста-
рия континент – „Европа 2020 – интелигентна, зелена, на всички“, обя-
вена на 3.III.2010 г. от Европейската комисия. 

                                                 
1 http://dnes.dir.bg/news/svetovnata-banka-bednost-skokat-tzenite-8444530?nt=6 
2 http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=1284&g= 
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Предпоставки за такова развитие в България има. Характерни 
черти на българската агросфера, в частност на агроекологичните ресур-
си – поземлени, климатични, водни, биологични и др., са високото им 
качество и видово разнообразие, които не се срещат в глобален мащаб. 
Поради това през 70-те и 80-те години на миналия век България е изб-
рана за базов обект на ООН. Провеждат се научни експерименти и 
полски наблюдения с цел набиране на базова информация за екологично 
моделиране на растениевъдното производство3. Тези проучвания са 
продължение на традиционно силната за България връзка между при-
родната среда, земеделската дейност и ландшафта. Но нито една акаде-
мична дейност не би била резултатна без участието на селскостопански-
те производители, които посредством дейността си пряко взаимодейст-
ват с природните екосистеми и повлияват на тяхното равновесно състо-
яние. Важни са не само професионалните знания в областта на екологи-
ята, биологията и щадящото земеделие, но и предаването им на ферме-
рите, които са в пряк контакт с първичните производствени фактори и 
произвеждат земеделски продукти за пряка консумация от потребители-
те и за преработка от хранително-вкусовата промишленост, както и не 
по-малко важно е да прилагат своите нагласи в ежедневната си произ-
водствена дейност. Само природна среда със запазени и съхранени ком-
поненти може да осигури производството на екологично чисти храни, 
което е основен приоритет при променената и осъвременена Обща селс-
костопанска политика (ОСП), чиято нова бюджетна и референтна рамка 
стартира след 2013 г.4. Екологичното равновесие, хранителната сигур-
ност и качеството при земеделското производство са изведени като 
основен императив за подкрепа на селскостопанските производители. 
Срещата на производители и потребители се стимулира от редица поли-
тики за осигуряване на високо качество на селскостопанската продук-
ция. Поддържането му се гарантира с подкрепа на производството на 
продукти с доказан произход от защитен географски регион, на тради-
ционни специалитети и др.5. 

В тази връзка тук ще представим и дискутираме част от резулта-
тите на две представителни емпирични социологически изследвания, 
проведени през 2010 г. в област Благоевград в рамките на финансиран 
от ФНИ при МОМН проект „Трансформацията на националната цен-
ностна система и нейната синхронизация с европейските модели: разви-
тието на екологичната култура като показател за транслация на евро-
пейски ценности в българското общество“. 

                                                 
3 www.government.bg/NCSA-UNCCO-Baseline.doc 
4 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_fr.htm 
5 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm 
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Преди всичко следва да се каже, че регионът, в който бе проведе-
но нашето изследване, е характерен с устойчиво развитие на типично 
дребноплощно земеделие (над 77 % от селскостопанските производите-
ли, попаднали в извадката, притежават и обработват до 10 дка земя), 
като правило върху собствена земя, а това е силна предпоставка за ща-
дящо отношение към поземлените ресурси. Земята винаги е била основ-
на фамилна ценност за българския селянин (и сега тя е такава за всеки 
пети от респондентите). Резултатите от ЕСИ показват, че за 44 % от 
селскостопанските производители от региона земята е имущество, 28,3 
% я определят като източник на доход, почти 27 на сто споделят, че тя е 
семейна ценност, за малко над 19 % от респондентите е ценен поземлен 
ресурс. Най-нисък е делът на отговорилите, че земята е просто място за 
отглеждане на растенията, почва. Тези резултати са носител на инфор-
мация, определяща и тяхното грижовно отношение към основния про-
изводствен фактор в земеделието. Връзката човек–природа–земеделие е 
основен приоритет на ОСП през ХХI в. В нея се вписват всички полити-
ки, осигуряващи устойчивото развитие. Тя има системен характер и 
гарантира съхраняването на екзистенциалната рамка на човека посредс-
твом съхранената му жизнена среда и гарантиране на екологосъобразно 
производство на здравословна храна. Древните мислители са определя-
ли силата на природата чрез сентенцията: „Medicus curat, natura sanat“ 
(„Лекарят лекува, природата излекува“). 

Очевидна е привързаността към наследената от предците фамил-
на земя и желанието тя да се съхрани пълноценна за наследниците. 3/4 
от анкетираните (74,7 %) заявяват, че за тях е по-важно да запазят ка-
чеството на земята за следващите години, отколкото да получат повече 
реколта през текущата година. 

С оглед на оформянето на представа за нагласите за използване на 
проекологични практики и производство на екологично чисти храни 
интерес представлява как анкетираните схващат екологичните практики. 

 
Фиг. 1. Екологичните практики 
за вас са най-вече: А – Възмож-
ност за навлизане в нови пазар-
ни ниши; Б – Възможност за 
получаване на допълнителни 
доходи; В – Възможност за 
съхранение на околната среда; 
Г – Ограничение в производст-

вената дейност 
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Приблизително 11 % (а при по-ниските възрасти – повече) виж-
дат в екологичното производство възможност да заемат нови пазарни 
ниши, което е доста обнадеждаващ резултат. Това подсказва, че в райо-
на има определен сегмент производители на селскостопанска продук-
ция, активно мислещи за излизане на нови пазари с конкурентни и ка-
чествени местни продукти. 

Интересна е и информацията относно производството на еколо-
гично чиста продукция. 

 
Фиг. 2. Предвиждате ли в 
близките една-две години 

да преминете към 
производство на екологично 
чиста продукция? (в %): А – 
Да; Б – Не; В – Не съм 
решил/а; Г – Вече 

произвеждам такава 
продукция 

 
Според отговорите на анкетираните 19,3 % от тях вече произвеж-

дат такава продукция (макар и някои само за собствена консумация), 24,9 
% предвиждат да преминат към такова производство в близките 1–2 го-
дини, 31,0 % не са решили и 23,8 % ще се придържат към стандартното 
производство. За сериозен информационен дефицит и тук говори обстоя-
телството, че чрез косвени въпроси бе установено, че само около 1/5 от 
респондентите знаят какви са изискванията, за да се определи продукция-
та като биологично органична. В подкрепа на това твърдение са и отгово-
рите на повече от половината анкетирани, че не знаят дали в стопанствата 
си ще могат да покрият тези изисквания през следващите година-две. 

Може да се заключи, че информационният дефицит е много съ-
ществен фактор, който въпреки позитивните нагласи и наличната пред-
разположеност ще препятства развитието на екологично земеделие. 
Вижда се, че е твърде слаба информираността и за възможностите, кои-
то дава ОСП за подкрепа на екологичното производство. Въобще не са 
запознати с агроекологичните плащания за биологично земеделие 52,7 
% от анкетираните, с агроекологичните плащания за управление на земи 
с висока биологична стойност – 48,6 %, с агроекологичните плащания за 
опазване на почвите и водите – 43,8 %. Към тях трябва да се прибавят 
съответно 25,2, 29,5 и 37,3 %, което формира впечатляващо ниво на 
неинформираност. Тя проличава и в затруднението да се прецени какъв 
тип продукция е по-изгодно да се произвежда – екологично чиста или 
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стандартна. А това е бариера пред инициативността, иновативността и 
икономическата активност. 

Що се отнася до потенциала за реализация на такава продукция, 
значителна представа дава информацията, описваща този аспект на 
потребителските предпочитания и поведение. 

Преди всичко емпиричните данни категорично показват, че хора-
та свързват качеството на храните (в т.ч. и екологичната им чистота) със 
своето здраве. Наличието на вредни съставки в хранителните продукти 
се оценява като най-опасно и в преценките си анкетираните поставят 
този рисков фактор по-напред от такива като замърсяването на въздуха, 
водите и почвите. 

Напълно логично мнението за вредата от екологично замърсените 
храни прераства в желание намаляването на съдържанието на вредни 
съставки да е една от трите приоритетни задачи, които трябва да бъдат 
решени неотложно. Тя е поставена на II място (от 7 опции), като разли-
ката с първата – „намаляване на замърсяването на въздуха“, е на грани-
цата на статистическата значимост. По-назад са позиционирани „Нама-
ляване на замърсяването на водите“, „Намаляване на замърсяването на 
почвите“, „Изграждане на съвременни хранилища за битови отпадъци“, 
„Възстановяване на увредени от човешки дейности терени“, „Гаранти-
ране на безопасността на ретранслаторите на мобилните оператори“. И 
в този случай като основен диференциращ фактор се проявява образо-
ванието – решаването на въпроса за качеството на храните е безспорен 
приоритет за респондентите с висше образование, докато при хората с 
ниска степен на образованост то отстъпва пред други, традиционни 
екологични проблеми. 

Изследването обаче показва, че на изразената загриженост за еко-
логичната чистота на храните по една или друга причина не съответства 
адекватно потребителско поведение. Редовно се интересуват дали купу-
ваните от тях храни са екологично чисти по-малко от 1/3 от хората. Дру-
ги 45 % правят това понякога. Не търсят такава информация 24,1 %, а 
една малка част – 1,6 %, въобще не знаят какво е това. 

 
 

Фиг. 3. Когато купувате 
хранителни продукти, ин-
тересувате ли се дали те са 
екологично чисти? (в %): А 

– Да, почти винаги; Б – 
Понякога; В – Не; Г – Не 

зная какво е това 
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Изследването категорично показва, че този аспект от потребител-
ското поведение е свързан много тясно с материалното положение и 
образованието. Други диференциращи фактори са възрастта и в извест-
на степен полът. В групата на респондентите, които винаги или почти 
винаги се интересуват от екологичната чистота на храните, доминират 
хората с висше и средно специално образование, тези, които са с много 
добро и добро материално положение, младите до 30 години и жените. 
Показателно е и че около 1/5 от анкетираните без и със начално образо-
вание са отговорили, че не знаят какво е това екологично чиста храна (в 
цялата извадка този дял е 1,6 %). 

Реалното потребление на екологично чисти храни обаче изостава 
значително от декларирания интерес към тях. При анкетата по-малко от 
1/4 от респондентите са отговорили, че през последния месец са купува-
ли такъв продукт. 

 
 
 

Фиг. 4. През последния 
месец купувал/а ли сте 
екологично чист 

хранителен продукт? (в 
%): А – Да; Б – Не; В – Не 

си спомням 
 

 
При това от групата на далите положителен отговор (24,2 % от 

анкетираните) само 1/6 (очевидно за момента това е контингентът на 
съзнателно и устойчиво ориентираните към екологично чисти храни) са 
успели да си спомнят името на фирмата производител. Това насочва 
към мисълта, че останалите или са направили инцидентно такава покуп-
ка, или са дали социално престижен отговор, без той да е адекватен на 
реалното им поведение. (От групата на респондентите, самоопределили 
материалното си положение като много добро, на директния въпрос за 
покупка на екологично чист продукт през последния месец 24,1 %, са 
отговорили отрицателно, а във въпроса за фирмата производител 37,9 
%, т.е. 14 пункта повече, са заявили, че не са купували такъв продукт!) 
Все пак и даденият от съображения за престиж положителен отговор е 
някаква индикация за потенциален интерес. Задържането в паметта на 
името на фирмата производител обаче е доста сигурен индикатор, че 
има системност и ориентация към производител на такъв тип продукция 
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или най-малкото, че осъществяването на такава покупка е промислено, 
резултат на целенасочено търсене. 

Анализът на информацията по определен комплекс от индикато-
ри ориентира към извода, че слабото реално потребление на екологично 
чисти храни е детерминирано най-вече от икономически причини. По-
вече от 1/3 от респондентите – 38 %, декларират, че не биха (а най-
вероятно и не могат) да платят по-висока цена за екологично чист про-
дукт. Очевидно е, че в момента материалното положение на хората, 
ограничените им финансови възможности са много сериозен лимити-
ращ фактор при избора на хранителни продукти. Показателна за това е и 
информацията в отговор на въпроса кое е определящо за респондентите 
при покупката на хранителни продукти. 

 
 
 
 

Фиг. 5. При покупка на 
храна, кое е определящо за 
Вас? (в %): А – Цената; Б – 
Качеството; В – И цената, 

и качеството 
 

 
Приблизително половината от анкетираните са заявили, че при 

избора си търсят баланс между цената и качеството. Този отговор ярко 
доминира при всички социалногрупови диференциации, а при възраст-
ните над 60 години е разпространен наравно с отговора, даващ приори-
тет на цената. При младите, търсещи баланс между цена и качество, тези 
между 18 и 29 години са с най-висок дял. При останалите от тази възрас-
това група разпределението съвсем определено е в полза на качеството, 
докато при другите възрасти има паритет (30–39 години) или предимство 
на цената (40–60 години). За всеки четвърти от анкетираните обаче най-
важна при покупката е цената. Свързването с материалното положение 
съвсем ясно очертава разликите. Докато 37,9 % от хората с много добро 
материално положение при избора на хранителни продукти отдават 
предпочитание на качеството, то при тези с лошо положение процентът е 
16,0. Обратно, цената е определяща за 27,6 % от респондентите с много 
добро положение и за 46,6 % от тези с лошо. Установените при изс-
ледването разпределения и зависимости дават основание да се очаква, че 
при подобряване на икономическата ситуация в страната и нарастване на 
доходите на фона на регистрираното и сега осъзнаване на значението на 
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екологичната чистота на храните за човешкото здраве ще има нарастване 
на търсенето и потреблението на екологично чисти храни. 

Не бива обаче да се забравят и други влияещи върху потребителс-
кото поведение фактори, които сега са второстепенни, но в нова ситуация 
могат да се окажат с решаващо действие – недостатъчната разпознавае-
мост на екологично чистите и биопродуктите, както и недоверието в кон-
трола и в съответствието между означеното и действителното качество. 

В хода на изследването се опитахме да сондираме и нагласите за 
възприемане на вече успешно стартиралата в други държави (напр. Че-
хия) практика – доставката на земеделски продукти директно от опре-
делен производител (най-вече дребен) до краен потребител. 

 
Фиг. 6. Вие лично, бихте ли 

купували хранителни 
продукти директно от 
определен замеделски 
производител? (в %): 

А – Да, ако е организирана 
доставка до дома ми и 
цените не са много по-
високи от обичайните – 

59,0 %; 
Б – Да, ако е организирана доставка до дома ми, независимо от цените 

– 14,0 %; В – Не – 19,8 %; Г – Не зная – 7,2 % 
 
Проучването показва, че почти 3/4 от респондентите са изразили 

готовност за включване в такава практика. Много вероятно е при прехо-
да от намерение към действие този дял доста осезаемо да се свие, но все 
пак той е доста значителен, което дава основание да се каже, че си зас-
лужава такава инициатива да бъде лансирана и подкрепена. Акцентът 
върху икономическите условия, поставян от много голяма част от хора-
та, от една страна, показва, че реалните мащаби ще са силно зависими 
от цената на предлаганата услуга (което е предизвикателство за рацио-
нална организация и разумна ценова политика). От друга страна, при 
позитивни изменения във финансовото състояние на домакинствата ще 
се засилват интересът и включването на хората. Навлизането на такава 
практика ще е полезно и за производители, и за потребители. Пряката и 
устойчива връзка ще е съпроводена с по-голямо доверие от страна на 
потребителя. Същевременно тя ще е стимул и подкрепа за развитие на 
дребното производство, даване на перспектива за него чрез създаване на 
устойчиви пазарни връзки. В по-широк план поддържането на дребното 
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производство (макар и икономически невисокоефективно) означава 
спиране на обезлюдяването на селищата и регионите, задържане на 
хората в селата като производители на земеделска продукция, вместо, 
мигрирали в големите градове, те да се превърнат в нейни потребители. 

 
Бележка: В доклада са използвани резултати от ЕСИ „Модерното об-

щество – между уязвимостта и устойчивото развитие“ и „Екологичната 
култура на производителите на селскостопанска продукция“, проведени през 
2010 г. от колектив с ръководител доц. д-р А. Мантарова в рамките на финан-
сиран от МОМН проект. 
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СТРАННОТО ПОВЕДЕНИЕ 
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИЛИ 

ТРУДНИЯТ ПЪТ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА 
 

доц. д-р Евгений Стоянов 
Колеж по икономика и администрация – Пловдив 

 
Цел на този доклад е да се инициира опит за откриване на посо-

ката, в която се движи световната икономика. 
Задачите, които стоят за решаване, са свързани с анализ на пове-

дението на ключови показатели и тяхното взаимодействие. 
Методите, приложени в материала, са предимно с аналитичен 

характер. 
В обществено-икономическото развитие е известно, че до въвеж-

дане в употреба на книжните пари най-ликвидната стока са скъпоценни-
те метали злато и сребро. В качеството си на парични средства са изпол-
звани монети от скъпоценни метали. След приключване на Втората 
световна война (1945 г.) характеристиките на основна разменна валута 
придобива американският долар [1]. Неговата сигурност е обоснована 
от златно обезпечение (покритие), или той е обвързан със златен стан-
дарт. Но този период за съжаление е относително кратък и впоследствие 
игнорирането на това обезпечение (1973 г.) прави американската дър-
жава в прекия и в преносния смисъл производител, и по-скоро дистри-
бутор на пари. Тази тенденция дотолкова се задълбочава, че на този 
етап себестойността на „ценните“ хартийки е твърде нищожна. 

Това твърдение произтича от анализа на взаимоотношенията на 
златото и американския долар. В този ред на мисли особено критичен 
момент за тези взаимоотношения е през 1973 г., когато доларът е „от-
вързан“ от златото и оттогава непрекъснато се наблюдава повишаване 
на цената на тройунцията, или с други думи доларът непрекъснато се 
обезценява. 

На Фиг. 1 ясно е отразена динамиката на цената на тройунция 
злато в периода 1920–2010 г.. В началото на 70-те години на XX в. тя се 
оценява на по-малко от 100 долара, а през последните дни нейната по-
зиция е в границите на 1450–1475 долара. Най-общо казано, за пос-
ледните 40 години доларът се е обезценил повече от 14 пъти. 
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Фиг. 1. График за динамиката на цената за една тройунция злато в 
долари за периода 1920–2008 г. 

 
За да се игнорира предположението, че тези взаимоотношения са 

малко едностранчиви, и като поредно доказателство на твърдението се 
добавя анализ върху динамиката на котировката американски до-
лар/швейцарски франк (валута, която има реномето в банковите среди 
на особено надеждна). На Фиг. 2 е видно, че за последните 40 години, 
или за периода 1970–2010 г., американският долар се е обезценил 4 пъти 
спрямо швейцарския франк. 

 

 
 

Фиг. 2. Котировките американски долар/швейцарски франк за периода 
1970–2010 г. 

 
От написаното дотук е видно, че има всички предпоставки аме-

риканският долар да продължи да губи своите позиции на междуна-
родните финансови пазари, както го прави в течение на последните 40 
години. Макар че направеният анализ доказва загубата на позиции, е 
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редно да се направи опит да бъдат направени прогнози и свързани с тях 
варианти на поведение в новите условия. 

Изготвянето на прогнози за поведението на водещата световна 
икономика може да се направи, като се разгледа в детайли динамиката 
на основния индекс на американската икономика Дау-Джонс и цената 
на златото в долари. На практика този индекс е еквивалент на цената на 
пакета акции на водещите американски компании, но реално това е 
израз на степента на доверие от страна на инвеститорите към финансо-
вите активи. В анализа на индекса Дау-Джонс има една важна подроб-
ност – той отразява средните текущи цени на акциите, като липсва съ-
поставка с базовите им значения. По тази причина при изготвянето на 
обективна оценка е коректно да се разглежда стойността на този индекс 
в съотношение с определена ключова величина. По редица причини [2], 
най-вече от практична гледна точка, при изготвянето на такъв тип ана-
литични оценки се ползва за съпоставка стойността на една тройунция 
злато в долари. 

В анализа на Фиг. 3, отразяваща разглежданото съотношение, 
най-общо има следното тълкувание: когато инвеститорите влагат във 
финансови активи, индексът DJI расте по-бързо от златото, или се ре-
гистрира възходящ тренд. Низходящият тренд се обосновава с обратна 
зависимост. 

 
 

 
 

Фиг. 3. График за движението на съотношението между стойности-
те на Дау-Джонс (в пунктове) и стойностите на тройунция злато (в 

долари) 
 
 
 



доц. д-р Евгений Стоянов 

 77

В анализа на посочения график прави впечатление много висока-
та динамика. Отчетливо се разграничават три етапа, обособени по-точно 
като вълни, които реално са концентриран израз на обществено-
икономическото развитие. 

Първият етап (вълна) обхваща периода 1920–1932 г. Резкият спад 
протича между 1928 и 1932 г., или това е периодът на Голямата депре-
сия. Инвеститорите възприемат защитни позиции и инвестират в злато. 

Вторият етап (вълна) протича в периода 1932–1980 г. Сривът в 
периода 1967–1980 г. се обяснява с кризата по повод на Бретон-
Уудската валутна система, като отново инвеститорите преминават в 
„златни позиции“. По време на тази вълна се извършва преходът към 
плаващите курсове [3]. В края на периода (1976 г.) след изпробване на 
редица валутни системи се приема поправка в устава на МВФ. Утвърден 
е модел (ямайски) за свободна взаимна конвертируемост, който се ха-
рактеризира с колебания на обменните курсове. Макар че ямайската 
валутна система работи и в момента, в резултат на глобалната криза, 
започнала през 2008 г., текат консултации за въвеждане на принципно 
нова световна валутна система (Антикризисен саммит G20, Лондонски 
саммит G20). 

Третият етап (вълна) протича след 1980 г. Спад се наблюдава от 
1999 г. до днес и всички финансови операции се базират само и единст-
вено на златото. Неговата цена расте непрекъснато и никакъв кризис не 
е в състояние да сломи възходящия му тренд. Това се потвърждава и от 
политиката на всички водещи икономики да консолидират усилията си, 
като осигурят максимално количество от ценния метал в своите резерви 
[4]. Тази тенденция е особено явна в Китай – държава, която за няколко 
години се превърна във втората по сила икономика. Нейният резерв в 
края на 2010 г. надхвърля 2 трлн. долара, като обемът на добив на злато 
до към 350 т бележи ръст само за същата година с над 9 %. 

Непрекъснатият възход на цената на златото (Фиг. 4) потвържда-
ва предположението, че обоснованият спад на третата вълна е свързан с 
оттеглянето на инвестиционните намерения за по-добри времена и се-
риозно отдръпване от подкрепата на финансовите активи в посока само 
и единствено към златото [5]. Но в този спад при третата вълна е редно 
да се отчете, че съществува принципно отличие от предходните два 
етапа (вълни) – след края на 70-те години на XX в. паричната маса на 
САЩ вече не е обвързана със златото. 

 



ИКОНОМИКА 

 78 

 
 

Фиг. 4. Стойност на тройунция злато в долари за последните 10 години 
 
Анализът на натрупаните графики и данни, и най-вече сериоз-

ността на темата, предполага разглежданите съотношения да придобият 
още по-обобщен израз. По този повод анализът на трите вълни, презен-
тиращи обществено-икономическото развитие на водещата световна 
икономика, предоставят възможност да се съпоставят и техни основни 
стойности (значения). Това не е опит за създаване на методика, а просто 
желание да се индикира поне силует на алтернатива в периода на све-
товна икономическа криза. Табличният вид (Табл. 1) обобщава форми-
рането на 4 коефициента. Всеки коефициент е израз на конкретни 
стойности (минимални или максимални) на всяка вълна. Формирането 
на съотношенията е опит да се открие стойността на неизвестното Х, 
при която хипотетично ще приключи краят на третия етап (вълна). Ре-
зултатите доказват, че критичният момент ще настъпи при съотношение 
между индекса DJI и цената на златото (0,7859), или тогава ще стартира 
четвъртият етап на световната икономика, с други думи ще свърши 
периодът на рецесия, стартирал от 2001 г. 
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Таблица 1 
 

Етап 
Максимал-

на 
стойност 

Минимална 
стойност 

Съотношение м/у 
макс. стойност 
на настоящата 
вълна и относи-
телния максимум 
на предходната 

вълна 

Съотношение 
м/у мин. 

стойност на 
настоящата 

вълна и относи-
телния минимум 
на предходната 

вълна 

I вълна 
14,52081
(пункт 1) 

2,8951 
(пункт 2) 

– – 

II вълна 
27,5996 

(пункт 3) 
1,5737 

(пункт 4) 

Коефициент А
27,5996/14,5208 

= 1,9007 

Коефициент С
1,5737/2,8951 = 

0,5436 

III вълна 
41,2259 

(пункт 5) 
Х 

(пункт 6) 

Коефициент В
41,2259/27,5996 

= 1,4937 

Коефициент D
Х/1,5737 = 

0,5436*0,7859 

 
При положение че са установени параметрите на съотношението 

индекс/злато, е редно този момент да се потърси в календара на общест-
вената история. Този тип прогноза не може да бъде предложена за 
окончателна, но тя посочва, че световната икономика не е спряла на 
червена светлина. 

Моментът на развръзка може да се потърси при създаване на гра-
фик на зависимостта в съотношението на индекса DJI към цената на зла-
тото. На тази база се създава регресионен модел в следния вид – Табл. 2. 

На базата на табличните данни може да се направи уравнение на 
регресията, където: 

DJI/цена на златото = –3,0791 х годината + 6195,2084 
Допустима грешка – до 2,57 % 
При момент на развръзка при стойност Х = 0,6722 
Или, 0,6722 = –3,0791 х годината + 6195,2084, откъдето годината 

= 2011,8 
Превърнато в календарна дата, ориентировъчно това е ІХ–Х.2011 г. 
Ако в този ред на мисли се погледне към анализ или разчитане на 

цената на петрола, то отново може да се твърди, че и нейната динамика 
определя високи нива на инфлация на американската валута. При поло-
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жение че се вземат като начален ориентир предходни сривове на цената 
на петрола и прибавим към нея инфлацията на долара, нещата не са 
много добри. 

Таблица 2 
 

Year DJI/GOLD 
1999 41,22598 
2000 39,80259 
2001 36,32953 
2002 25,0928 
2003 24,88405 
2004 24,18397 
2005 21,23546 
2006 19,65712 
2007 16,39305 
2008 10,57996 
2009 9,194753 
2010 8,245155 

 
В сегашната ситуация, при която се наблюдават високи нива на 

инфлация на базата на ръста в цените на златото (Фиг. 7) може да се 
правят краткосрочни прогнози за реални промени в цените и на нефта. 
При съотношение на обезценка от нивата през 2008 г. доларът е отстъпил 
1,94 пъти. По тази логика реалните цени на ресурсите, включително и на 
нефта, се очаква да реагират в посока нагоре и като съотношение да дос-
тигнат нива 1,7–1,8 пъти докризисните нива. Допълнителен стимул за 
това е високата политическа несигурност в районите на добив на петрол. 

 

 
 

Фиг. 7. 
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Написаното в доклада предопределя формирането на изводи в 
няколко посоки: 

Първо. Икономическата криза ускорява и без това динамичното 
развитие на световната финансова система и нейните основни механизми. 

Второ. Изчерпването на природните ресурси провокира ефекти-
вен контрол върху тяхната употреба и намиране на алтернативни източ-
ници и заместители. 

Трето. Странното поведение на основните икономически показа-
тели провокира много смесени мисли по отношение на успешното управ-
ление и контролираното развитие на световната икономическа система. 

Най-общо може да се каже, че е много трудно да се определи 
възможният времеви лаг за преодоляване на дисбаланса в работата на 
световната финансова система. Макар във всеки възможен вариант за 
развръзка да присъства доза песимизъм, но и доза надежда, в моменти 
на икономическа криза и най-светлите прогнози могат да претърпят 
крах. Сигурното е, че в този момент световната икономика е на регули-
ран кръстопът, но с мигаща жълта светлина. 
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КОРПОРАТИВНА ОЦЕНКА, ФИНАНСОВА МОЩ 
И ЛИКВИДНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ 

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 
 

гл. ас. д-р Снежинка Константинова 
Колеж по икономика и администрация – Пловдив 

 
В други съвместни изследвания 2 беше анализирано влиянието 

на кризата върху следните основни икономически параметри на воде-
щите български компании: 

– активи; 
– капитали; 
– приходи; 
– печалба; 
– възвръщаемост. 
Но кризата оказва влияние и върху корпоративната оценка на 

компаниите. Стойността на публичните компании се определя на Фон-
довата борса. Стойността на компаниите, чиито акции не се котират на 
борсата, е силно повлияна от същия този пазар. За изследване на рав-
нището и динамиката на стойността на компаниите са използвани 
следните показатели: 

1. Пазарна капитализация; 
2. Чиста стойност на активите; 
3. Пазарна цена на акция; 
4. Счетоводна стойност на акция. 
Пазарната капитализация е определена като произведение от па-

зарната цена на акцията към края на годината по броя на акциите, еми-
тирани от съответната компания. На Фондовата борса цените се проме-
нят ежедневно, а в някои случаи ежечасно и ежеминутно на базата на 
реалните или очакваните резултати. Голямо значение има както конюн-
ктурата, така и състоянието на отделните отрасли. 

Би могло да се получат по-точни резултати за пазарната капита-
лизация, ако разполагах със средногодишната стойност на акциите, 
данни за които не успях да открия. 

Показателят „чиста стойност на активите“ е определен, като от 
общата сума на активите са извадени величините на нетекущите и те-
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кущите пасиви. За база са използвани данните от балансите към 31.XII. 
за съответната година. 

Счетоводната стойност на акцията е определена като отношение 
на чистата стойност на активите и броя на акциите на съответната ком-
пания. 

Пазарната цена на акцията, както посочих, е взета към последния 
работен ден на Фондовата борса за съответната година. Данните от изс-
ледването са представени в Таблица 1. 

Таблица 1 
Корпоративна оценка на компаниите (млн. лв.) 

 
Сектори, компании и показатели 2007 2008 2009 2010 

I. Туризъм: „Албена“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
480,66 
271,77 
114,59 
64,54 

 
115,59
287,41
27,05 
67,26 

 
174,69
321,73
40,88 
75, 30

 
213,66
329,01
50,00 
77,00 

II. Машиностроене: „М+С хидравлик“ АД
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
 

171,19 
32,39 
13,15 
2,53 

 
 

52,59 
38,49 
4,04 
2,96 

 
 

68,35 
37,64 
5,25 
2,89 

 
 

85,53 
43,88 
6,57 
3,37 

III. Химическа промишленост: „Нео-
хим“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
 

202,85 
79,29 
76,42 
29,87 

 
 

108,56
120,56
40,90 
45,40 

 
 

78,83 
102,65
29,70 
38,67 

 
 

78,04 
52,87 
29,40 
29,40 

IV. Цветна металургия: „ОЦК“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
753,85 
7,34 

89,60 
8,03 

 
59,61 
30,48 
6,61 
6,00 

 
121,99
55,68 
14,50 
6,61 

 
86,07 
56,86 
10,23 
6,69 

V. Хранителна промишленост: „Зър-
нени храни България“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 

 
 

768,53 
182,63 

 
 

119,35
190,95

 
 

109,30
200,08

 
 

95,64 
210,82
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3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

4,50 
1,07 

0,70 
1,12 

0,64 
1,18 

0,56 
1,23 

VI. Тютюнева промишленост: „Благо-
евград – БТ“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
 

216,18 
207,99 
79,99 
76,96 

 
 

78,59 
204,82
29,08 
75,79 

 
 

138,42
38,63 
62,92 
17,56 

 
 

118,80
51,70 
54,00 
23,50 

VII. Строителство: „Трейс груп хол-
динг“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
 

611,73 
29,05 
278,06 
13,26 

 
 

83,14 
33,08 
37,79 
15,04 

 
 

138,42
38,35 
62,92 
17,56 

 
 

118,80
51,70 
54,00 
23,38 

VIII. Фармацевтична промишленост: 
„Софарма“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
 

1151,04
214,58 
8,72 
1,63 

 
 

297,00
215,80
2,25 
1,64 

 
 

512,16
253,78
3,88 
1,92 

 
 

520,08
295,86
3,94 
2,24 

IX. Фуражна промишленост: „Био-
вет“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
 

115,33 
6,41 

17,00 
8,32 

 
 

22,39 
57,92 
3,30 
8,41 

 
 

44,97 
63,98 
6,63 
9,43 

 
 

59,69 
70,14 
8,80 

10,34 

X. Добивна промишленост: „Каолин“ АД
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 
3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

 
351,75 
115,01 
15,67 
4,60 

 
74,00 
115,57
2,96 
4,65 

 
138,50
118,89
5,54 
4,76 

 
122,30
123,02
4,90 
4,92 

XI. Електротехническа промишле-
ност: „Монбат“ АД 
1. Пазарна капитализация 
2. Чиста стойност на активите 

 
 

610,35 
87,32 

 
 

185,25
106,46

 
 

235,50
119,58

 
 

245,70
130,13
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3. Пазарна цена на акция (лв./акция) 
4. Счетоводна стойност на акция 
(лв./акция) 

15,65 
2,24 

4,75 
2,73 

6,50 
3,07 

6,30 
5,34 

 
Данните от Таблица 1 показват, че пазарната капитализация на 

всички анализирани компании е намаляла. Величината на този показател 
през 2010 г. спрямо предкризисната 2007 г. средно за всички компании е 
36,81 %, т.е. намалението е 63,19 %. Особено драстично е намалението 
на пазарната капитализация през 2008 г. Някои компании като „Зърнени 
храни България“ АД, „ОЦК“ АД и „Трейс груп холд“ АД не могат да 
възстановят дори 20 % от пазарната си капитализация през 2007 г. На 
пръв поглед необясним е фактът, че компаниите „Софарма“ АД, „Био-
вет“ АД, „Неохим“ АД, „Монбат“ АД и „Трейс груп холд“ АД, които 
реализират ръст в приходите, а повечето от тях и в печалбите си, не мо-
гат да достигнат половината от корпоративната си оценка от 2007 г. 

Освен страха от продължаващата криза и психологията на борсо-
вата търговия върху ниската стойност на пазарната капитализация оказ-
ват влияние и различни други фактори. Един от тях е сравнително мал-
кият свободнотъргуем пакет от акции – free float1. От друга страна бъл-
гарските компании са твърде далеч от модерните компании, в които 
един собственик може да притежава до 5 % от акциите. Наличието на 
мажоритарен собственик с пакет от акции над 50 % отблъсква индиви-
дуалните и институционалните инвеститори. 

Показателят „чиста стойност“ на активите и паралелният на него 
показател „счетоводна стойност на акцията“ са икономически индика-
тори за стойността на компаниите, които в значително по-ниска степен 
се влияят от пазарната ситуация и от икономическата конюнктура като 
цяло. От изследването, отразено в Таблица 1, се вижда, че само с изклю-
чение на „ОЦК“ АД всички останали компании са увеличили чистата 
стойност на активите и счетоводната стойност на акциите си. 

Особен интерес във фундаменталния анализ представлява коефи-
циентът „счетоводна към пазарна стойност“. Според анализаторите този 
коефициент дава крайната и най-пълна оценка за цялостния статут на 
компанията. Той интегрира мнението на инвеститорите за компанията 
като цяло. Коефициентът съпоставя общата пазарна капитализация на 
компанията с чистата стойност на активите (собствения капитал), т.е. 
стойността ѝ на борсата с инвестициите на акционерите. Стойност, по-
малка от единица, означава, че инвестициите на акционерите са се сто-
пили, и обратно. Абсолютният минимум, който мениджърите трябва да 

                                                 
 1 free float – акции на публичното дружество, които са свободно достъпни за инвеститорите 
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постигнат при този коефициент, е 1. Добрите компании постигат кое-
фициент 2. За последната предкризисна 2007 г. равнището на коефици-
ента средно за всички анализирани компании е 3,35. Анализът по дър-
жави показва голяма разлика между САЩ и Великобритания, от една 
страна, и Европа и Япония, от друга. При нормални обстоятелства 
стойността на коефициента се очаква да бъде от 2 до 3 пъти (каквито са 
характерни за Европа и Япония). Високите стойности за САЩ и Вели-
кобритания (от 6 до 8 пъти) се дължат на бурното развитие на фондовия 
пазар преди кризата и на намаляването на стойността на собствените 
капитали вследствие на отписването на goodwill2. 

За последната 2010 г. равнището на коефициента „пазарна към 
счетоводна стойност“ средно за анализираните български компании е 
0,91. За някои компании този коефициент е значително по-нисък: 

1. „Албена“ АД – 0,65; 
2. „Зърнени храни България“ АД – 0,46; 
3. „Неохим“ АД – 0,84. 
Определено може да се твърди, че анализираните български пуб-

лични компании са значително подценени към настоящия момент. Ко-
гато се оценява равнището на посочения показател, е необходимо да се 
даде отговор на следващите два въпроса: 

1. Собственият капитал отразява ли реалистично чистата 
стойност на активите (на т.нар. „нетни активи“)? 

2. Пазарната цена на акциите във висока или в ниска фаза е в мо-
мента? 

Може да се приеме, че през анализирания период 2007–2010 г. 
собственият капитал сравнително реалистично отразява чистата стой-
ност на активите. Доминира стремежът у мениджърите за задържане на 
балансовата стойност на активите на по-ниски нива спрямо справедли-
вата им стойност с цел заплащането на по-ниски имуществени данъци и 
такса „Битови отпадъци“. Само в редки случаи с цел производство на 
нови емисии акции преоценките на активите изкуствено са надвишени 
над справедливата им стойност. 

Последната предкризисна година (2007 г.) беше сравнително 
добра за финансовия пазар у нас. Цените на акциите започнаха да падат 
след м. октомври с.г. Пазарната цена на акциите на анализираните фир-
ми през тази година се намираше във фаза „средно ниво“. Изследването 
дотук дава възможност да се направят следните изводи: 

1. През 2007 г. формираните корпоративни оценки на анализира-
ните компании не са резултат на надценяване от страна на инвеститорите. 

                                                 
2 goodwill – нематериален актив при преобразуването на компании 
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Добрите пазарни цени на акциите са подкрепени с добри икономически 
резултати на компаниите. Мениджърите им са формирали нормален за 
европейските стандарти коефициент „пазарна към счетоводна стойност“; 

2. През 2010 г. и към настоящия момент пазарните цени на ком-
паниите са сериозно подценени. Препоръчваме на индивидуалните и 
институционалните инвеститори да закупуват от акциите на анализира-
ните компании. Освен продължаващата икономическа криза ниските 
цени се поддържат и от недостига на свободна парична маса на капита-
ловия пазар. Освен това данните показват, че за фирми като „Софарма“ 
АД и „Трейс груп холд“ АД криза не е съществувала, а за „Биовет“ АД, 
„Каолин“ АД и „Монбат“ АД кризата е минало. 

Върху равнището на корпоративната оценка оказват влияние реди-
ца параметри, в т.ч. финансовата мощ и ликвидността на компаниите. Под 
термина „финансова мощ“ в случая разбираме способността на една ком-
пания да преодолява финансовите затруднения. Показателите за лик-
видност дават определена оценка за тази способност в краткосрочен план 
(до 1 година). За по-продължителен период е целесъобразно да се анали-
зират общите задължения и да се сравнят с паричния поток чрез показа-
телите за финансова мощ. За тази цел са използвани два показателя: 

1. Лихвено покритие; 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“. 
Показателят „лихвено покритие“ е сравнително нов в икономи-

ческия анализ. Равнището му зависи от три фактора: 
1. Оперативна печалба; 
2. Обща стойност на задълженията; 
3. Лихвен процент. 
На практика показателят „лихвено покритие“ измерва способ-

ността на една компания да обслужва своите задължения. 
Коефициентът „дълг към собствен капитал“ се смята за фунда-

ментален в корпоративните финанси. При неговото изчисляване въз-
никва проблемът за диференциране на понятието „дълг“, под което 
може да се разбира: 

– заеми, за които се плащат лихви; 
– дългосрочни заеми; 
– краткосрочни задължения; 
– сума на всички пасиви (дългосрочни и краткосрочни); 
– суми на заеми и задължения, за които се плаща определена це-

на (лихва, лизинг, такса, неустойка и т.н.), като към тях спадат не само 
заемите към банки и небанкови финансови институции, но и търговски 
кредити, дивиденти, данъци, осигуровки и др. 
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В зависимост от възприетото понятие за „дълг“ се използват раз-
лични методи за определяне на показателя. В настоящото изследване 
под „дълг“ се разбира сумата на всички пасиви, тъй като всеки вид дълг 
е еднакво важен за компанията и нейните мениджъри. 

Проведеното конкретно изследване на финансовата мощ на ком-
паниите даде възможност да се състави Таблица 2. 

 
Таблица 2 

Финансова мощ на българските компании (хил. лв.) 
 

Сектори, компании и показатели 2007 2008 2009 2010 
I. Туризъм: „Албена“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
3,63 
0,34 

 
2,79 
0,59 

 
9,46 
0,44 

 
4,31 
0,40 

II. Машиностроене: „М+С хидравлик“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
7,14 
0,60 

 
11,87
0,49 

 
1,10 
0,33 

 
28,96 
0,30 

III. Химическа промишленост: „Неохим“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
2,85 
0,73 

 
30,71
0,35 

 
-18,0
0,33 

 
-6,28 
0,30 

IV. Цветна металургия: „ОЦК“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
11,90 
1,28 

 
-9,26
2,69 

 
5,11 
2,63 

 
1,27 
3,07 

V. Хранителна промишленост: „Зърнени 
храни България“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
 
 

0,87 

 
 

2,11 
0,74 

 
 

2,34 
0,69 

 
 

2,53 
1,32 

VI. Тютюнева промишленост: „Благоевг-
рад – БТ“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
 

197,93
0,80 

 
 

59,80
1,04 

 
 

23,94
0,72 

 
 

124,80
0,38 

VII. Строителство: „Трейс груп хол-
динг“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
 

13,37 
0,31 

 
 

7,23 
0,69 

 
 

5,40 
0,85 

 
 

9,03 
0,78 

VIII. Фармацевтична промишленост: 
„Софарма“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
 

6,84 
0,71 

 
 

3,50 
0,76 

 
 

6,66 
0,60 

 
 

7,97 
0,58 

IX. Фуражна промишленост: „Биовет“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
1,29 
1,05 

 
1,23 
1,34 

 
1,88 
1,02 

 
4,16 
1,00 
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X. Добивна промишленост: „Каолин“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

 
13,97 
0,31 

 
5,33 
0,69 

 
4,50 
0,85 

 
3,80 
0,78 

XI. Електротехническа промишленост: 
„Монбат“ АД 
1. Лихвено покритие 
2. Коефициент „дълг към собствен капитал“ 

  
 

36,12 
0,47 

  
 

22,13
0,43 

  
 

14,08
0,52 

 
 

9,48 
0,49 

 
Анализът на данните за лихвено покритие показва, че равнището 

му е сравнително добро. На почти всички компании печалбата преди 
лихви и данъци е значително по-голяма от годишните лихви, които те 
плащат за ползването на чужд капитал. Изключение прави равнището на 
показателя на „Неохим“ АД за 2009 и 2010 г. и на „ОЦК“ АД за 2008 г. 
Възниква въпросът: Голям ли е финансовият резултат (печалбата преди 
лихви и данъци) на компаниите, за да надвишава многократно размера 
на лихвите? Всъщност високото равнище на показателя „лихвено покри-
тие“ е резултат не толкова на високи печалби, а на факта, че компаниите 
избягват да работят с лихвопоглъщащ чужд капитал. Тенденцията, която 
очертава показателят, е хиперболична крива с дъно през 2009 г. 

Показателят „дълг към собствен капитал“ е изчислен като отно-
шение на сумата на пасивите към собствения капитал на компанията. 
Анализът на данните на Таблица 2 показва, че компаниите работят пре-
димно със собствени капитали. Само в две компании („Биовет“ АД и 
„ОЦК“ АД) пасивите са по-големи от собствения капитал. Кризата оба-
че е принудила компаниите да привличат чужд капитал, за да поддър-
жат бизнеса. Средното равнище на всички компании от 0,55 за 2007 г. се 
е увеличило на 0,88 за 2010 г. – тенденция на значително нарастване. 

Върху корпоративната оценка влияние оказва не само финансовата 
мощ, но и равнището на корпоративната ликвидност. Компаниите трябва 
да поддържат необходимото равнище парични средства, за да покриват 
възникващите разходи. Чрез показателя „дълг към собствен капитал“ бе 
измерена до известна степен дългосрочната ликвидност. За изследване на 
краткосрочната ликвидност са използвани следните показатели: 

1. Текущ коефициент на ликвидност; 
2. Бърз коефициент на ликвидност; 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“. 
Текущият коефициент на ликвидност представлява отношение на 

краткотрайните активи и краткосрочните задължения на компанията. В 
практиката този показател е известен под наименованието „коефициент 
на общата ликвидност“. Банките и небанковите кредитиращи институ-
ции дават предпочитание на този показател, като очакват равнището му 
да е над 1. 
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Изчисляването на бързия коефициент на ликвидност е сходно с 
това на текущия коефициент, като разликата е само в извеждането на 
материалните запаси от краткотрайните активи. Изключването на запа-
сите се дължи на тяхната проблемна ликвидност в определени моменти, 
когато трудно могат да се превърнат в пари. 

Текущият и бързият коефициент на ликвидност са широкоизпол-
звани показатели за краткосрочна ликвидност. Основният им недоста-
тък е, че са статични, тъй като се отнасят за точно определен момент – 
датата на балансовия отчет. Затова се смята, че паричният поток е по-
добър индикатор за платежоспособността. Показателят „работен капи-
тал към продажби“ дава определено отражение на оперативния паричен 
поток на компанията. Изчисляването му се извършва, като работният 
капитал (разликата между краткотрайните активи и краткосрочните 
задължения) се раздели на нетните приходи от продажби. По този начин 
се получава отношение между краткосрочния излишък от ликвидни 
средства и годишния оперативен паричен поток. 

За да се изследват равнището и динамиката на краткосрочната 
ликвидност на компаниите се състави Таблица 3 

. 
Таблица 3 

Краткосрочна ликвидност на компаниите 
 
Сектори, компании и показатели 2007 2008 2009 2010

I. Туризъм: „Албена“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
0,48
0,14
-0,17

 
0,50
0,13
-0,15

 
0,66 
0,15 
-0,09

 
0,63 
0,21 
-0,14

II. Машиностроене: „М+С хидравлик“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
1,75
0,16
0,14

 
2,28
0,16
0,16

 
2,39 
0,26 
0,28

 
2,54 
0,22 
0,22

III. Химическа промишленост: „Неохим“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
0,92
0,06
-0,02

 
2,52
0,06
0,12

 
1,25 
0,15 
0,09

 
0,93 
0,10 
-0,02

IV. Цветна металургия: „ОЦК“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
1,39
0,05
0,09

 
0,81
0,07
-0,08

 
0,92 
0,09 
-0,04

 
1,12 
0,08 
0,20
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V. Хранителна промишленост: „Зърнени 
храни България“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
 

1,24
0 
0 

 
 

1,61
0,45
0,22

 
 

1,18 
0,48 
0,08

 
 

1,13 
1,16 
0,13

VI. Тютюнева промишленост: „Благоевград – 
БТ“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
 

1,78
0,98
0,55

 
 

1,64
1,61
0,76

 
 

1,93 
1,36 
0,82

 
 

3,03 
0,78 
0,79

VII. Строителство: „Трейс груп холдинг“ АД
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
2,61
1,53
0,94

 
1,66
1,08
0,43

 
1,20 
0,90 
0,15

 
1,32 
0,64 
0,16

VIII. Фармацевтична промишленост: „Со-
фарма“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
 

1,90
0,47
0,47

 
 

1,68
0,49
0,31

 
 

1,37 
0,58 
0,22

 
 

1,54 
0,73 
0,33

IX. Фуражна промишленост: „Биовет“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
1,37
0,06
0,07

 
0,91
0,06
-0,03

 
0,48 
0,07 
-0,22

 
0,75 
0,06 
-0,08

X. Добивна промишленост: „Каолин“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
2,45
0,58
0,43

 
2,02
0,46
0,32

 
1,18 
0,40 
0,29

 
1,28 
0,33 
0,27

XI. Електротехническа промишленост: 
„Монбат“ АД 
1. Текущ коефициент на ликвидност 
2. Бърз коефициент на ликвидност 
3. Коефициент „работен капитал към продажби“

 
 

3,48
0,21
0,28

 
 

3,20
0,18
0,25

 
 

2,44 
0,45 
0,45

 
 

1,57 
0,27 
0,19

 
Данните на Таблица 3 показват, че почти всички компании имат 

текущ коефициент на ликвидност над 1, което означава сравнително 
добра краткосрочна ликвидност. Изключение прави само „Албена“ АД, 
чийто текущ коефициент има значително по-ниско равнище. Тенденци-
ята, която очертава този показател, е на влошаване: средното равнище 
на показателя от 1,76 през 2007 г. намалява на 1,44 през 2010 г. 

Прави силно впечатление сравнително ниското равнище на бър-
зия коефициент на ликвидност спрямо текущия. Явно компаниите рабо-



ИКОНОМИКА 

 92 

тят с големи размери на материалните запаси в структурата на краткот-
райните активи. Равнището на този показател не очертава определена 
тенденция: от 0,42 през 2007 средно за всички компании той намалява 
на 0,41 през 2010 г. 

Анализът на коефициента „работен капитал към продажби“ разк-
рива, че за някои компании той има отрицателно равнище. Това показва, 
че за компании като „Албена“ АД, „Неохим“ АД, „Биовет“ АД и „ОЦК“ 
АД през определени години съществува дефицит на работен капитал. 
Средното равнище на показателя за всички компании от 0,28 през 2007 
г. намалява на 0,19 през 2010 г. Тази тенденция може да се приеме за 
благоприятна, ако се дължеше на нарастване на приходите, но тя всъщ-
ност се дължи на намаляване на работния капитал. 

Изследването дава възможност да се направят следните изводи: 
1. Пазарната капитализация на анализираните компании е нама-

ляла през 2010 г. спрямо предкризисната 2007 г. средно с 63,19 %. 
2. Отделни компании не могат да възстановят дори 20 % от па-

зарната си капитализация през 2007 г. 
3. Чистата стойност на активите на компаниите нараства през 

периода 20072010 г. (с изключение на „ОЦК“ АД). 
4. Равнището на показателя „пазарна към счетоводна стойност“ 

намалява от 3,35 през 2007 г. на 0,91 през 2010 г. 
5. През 2010 г. и към настоящия момент пазарните цени на ком-

паниите са сериозно подценени. 
6. Финансовата мощ на компаниите, измерена чрез показателя 

„лихвено покритие“, е сравнително добра. 
7. Кризата е принудила компаниите да привличат чужд капитал, 

за да поддържат бизнеса си: равнището на показателя „дълг към собст-
вен капитал“ се е увеличило от 0,55 през 2007 г. на 0,88 през 2010 г. 

8. Независимо че е очертана тенденция на намаляване през ана-
лизирания период, краткосрочната ликвидност на компаниите е на 
сравнително добро равнище. 

9. Намаляването на работния капитал не е компенсирано със 
съответното нарастване на продажбите. 

10. Препоръчва се на индивидуалните и институционалните ин-
веститори да закупуват акции от изследваните компании по следните 
причини: 

– ниски цени; 
– успешен бизнес в кризисни условия; 
– възстановени предкризисни продажби; 
– подходяща за успешен бизнес корпоративна ликвидност; 
– добра финансова мощ. 
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ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

 
гл. ас. Йорданка Икова, ас. Димитър Хаджийски 

Аграрен университет – Пловдив 
 
Аграрната реформа, която се проведе в България, може да се раз-

глежда като съвкупност от мерки за смяна на собствеността в земедели-
ето. Аграрни реформи се проведоха във всички източноевропейски 
държави, но българската аграрна реформа приемаме за уникална: тя е 
прогресивна, защото практически реализира правото на всеки собстве-
ник на земя да я получи в границите отпреди 50 години; тя законода-
телно ликвидира старите кооперативни стопанства, а по-късно земята се 
върна на собствениците. 

Отрицателните последици от това са: няколко години значителна 
част от земята нямаше реални стопани и не се обработваха големи земе-
делски площи, особено тези с трайни насаждения; ликвидацията на 
имуществото на кооперативите доведе до разграбване, унищожаване и 
разпродажба на огромна част него. 

Аграрната реформа в България едва през 2000 г. в основни линии 
постигна своите цели: замени обществената с частна собственост върху 
земята; върна в реални граници 94,7 % от земята на нейните собственици; 
изцяло реституира имуществото на ТКЗС; частният сектор господства в 
животновъдството над 98 %; в 96 % от фуражните култури; в над 88 % 
от ливадите; в 97 % от нивите и трайните насаждения; в 98 % от зърне-
ните, техническите и зеленчуковите култури. 

България се характеризира със средна запасеност със земеделска 
земя. В различните райони запасеността варира в голям диапазон – от 
3,1 дка на човек в Южен централен район (ЮЦР) до 9,1 дка на човек в 
Монтана. 

Страната е добра среда за развитие на селското стопанство с мал-
ка по площ, но с голямо разнообразие и възможности земя. От терито-
рията на страната приблизително половината – 45,3 %, се използва като 
земеделска площ. През 2009 г. за земеделско производство се използват 
50 290 585 ха земя. 

През 2000 г. ИЗП е 58 740 560 ха и много собственици на земи с 
радост и високи очаквания се включват в земеделското производство. 
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През 2005 г. много надежди и илюзии на селскостопанските производи-
тели рухнаха и се показва ясна тенденция на намаляване на използвана-
та площ с 384 447 ха. В периода след 2005 г. общата икономическа сре-
да за развитие на бизнес в България е добра и може да се очаква, че в 
селското стопанство ще настъпват положителни изменения. През 2009 г. 
светът е обхванат от финансова и икономическа криза, която навлиза в 
България с всички кризисни последици. Това се вижда и от данните за 
използваната земеделска земя. През 2009 г. площите със селскостопанс-
ко предназначение се намаляват с 234 936 ха. 

В ЮЦР тенденциите са като тези за страната. През 2000 г. в ра-
йона ИЗП е 16,2 % от общата за страната, увеличава се на 20,6 % през 
2005 г. и намалява на 15,2 % през 2009 г. В района се запазва относи-
телният дял на ливади и пасища и на трайни насаждения. През периода 
2000–2005 г. делът на необработваемата земя расте поради неприклю-
чили съдебни дела за установяване и разделяне на собствеността. През 
2009 г. 23,7 % от земеделските земи на района – 108 831 ха, не се обра-
ботват. По показателя „площи с необработвана земя“ през 2009 г. ЮЦР 
има най-голям относителен дял в страната 23,6 %. 

В ЮЦР се отглеждат много и разнообразни култури. Площите с 
пшеница са само 9,8 % от тези в България. Значителни промени се наб-
людават в използваните площи за зърнени култури. За периода 2000–
2009 г. количеството на заетите площи намалява със 176 760 ха. Нама-
ляват площите, засети с ръж (9467 ха), царевица (323 080 ха), овес (11 
711 ха) и др. зърнени култури (1696 ха). Расте площта с пшеница – 132 
313 ха, и с ечемик – 3881 ха. 

Площите с маслодайни култури растат чувствително – с 200 702 
ха. Отглежда се повече слънчоглед – с 177 230 ха, и др. маслодайни 
култури – с 105 472 ха. 

Техническите култури, отглеждани в ЮЦР, са слънчоглед, памук 
и тютюн и са предимно в област Хасково и Пловдив. Промяната в из-
ползваните площи за технически култури е малка – 3168 ха. Страната 
изостава в производството на влакнодайни култури (лен), които заемат 
само 102 ха през 2009 г. 

Тютюн се оглежда в ниските части на Източните Родопи и Сакар 
планина. През периода 2000–2005 г. тютюнът заема 4345 хил. ха. През 
2009 г. площите с тютюн намаляват с 27 865 ха. Причината за това не е 
само световната тенденция за намаляване на тютюнопушенето, а има и 
вътрешни – ниски изкупни цени, неудовлетворяващи производителите, 
намаляване на субсидиите, забавяне на плащанията и др. 

В ЮЦР има естествени предпоставки за развитие на зеленчукоп-
роизводството. Основните отглеждани култури са домати, краставици, 
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пипер, картофи, дини и пъпеши. В групата на „зеленчуци и цветя“ про-
мените в заетите площи са много значими. Няма зеленчукова култура, 
която да не освобождава земя за други цели. Вносът на зеленчуци от 
Гърция, Турция, Италия и други държави направи родното зеленчукоп-
роизводство нерентабилно и без конкурентни възможности. От пазарите 
изчезват продуктите, познати и консумирани столетия, променят се 
вкусовете, кухнята и храненето на българина. Причините за намалено 
производство на зеленчуци са много: организация на търговията, голяма 
верига от прекупвачи, високи цени на препарати, вода, техника, ниски 
изкупни цени и др. 

През 2009 г. в сравнение с 2000 г. за зеленчуци и цветя се използ-
ват по-малко 136 188 ха, в т.ч. за картофи – 11 517 ха, за грах, фасул, 
леща, бакла – 4861 ха, за пресни зеленчуци – 15 963 ха, за цветя – 1591 
ха, семейни градини – 102 256 ха. 

Овощарството в ЮЦР е традиционно производство с натрупан бо-
гат професионален опит в отглеждането на ябълки, кайсии, праскови, 
вишни и череши, орехи и бадеми. През 2009 г. намаляват заетите площи с 
кайсии, праскови и зарзали – общо около 1000 ха, на сливи – с 5647 ха, на 
ябълки – почти 3 пъти, както и на круши, череши, вишни и др. През пос-
ледните години се отглеждат ягоди, малини и касис. Площите с плодови 
насаждения намаляват с 4414 ха, а на ягоди, малини и касис с 9601 ха. 
Изобилието от плодове от съседни и други държави и целогодишното им 
присъствие на нашите пазари, както и други причини, идентични с тези 
при зеленчуците, прави производството им нерентабилно и намаляващо. 

Трайните насаждения не се различават като тенденция на разви-
тие от останалите основни категории на земеделието. Намаляват се 
общите площи с трайни насаждения, както и площите на отделните 
видове. Тенденцията на намаляване на заетостта на земята с трайни 
насаждения е ясно изразена: от 252 287 ха през 2000 г. намалява на 187 
982 през 2005 г. и достига 164 536 ха през 2009 г. 

Площите с лозови насаждения през 2009 г. намаляват с 87 751 ха, 
а очакваме винопроизводството да се развива и да заеме добро място на 
европейския и други пазари. 

Намаляват заетите площи от ливади и едногодишни фуражни 
култури с 674 ха и на постоянно затревени площи и ливади – овощни 
градини – с 84 724 ха. 

Неблагоприятни тенденции на намаляване на заетостта на площи-
те през 2009 г. има при всички култури с изключение на маслодайните. 

През периода 2000–2009 г. най-голямо намаление на заетите 
площи има при зеленчуците, трайните насаждения и зърнените култури. 
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Според икономическия размер стопанствата са малки, средни и 
големи. 

Малките стопанства (до 2 ИЕ) през 2003 г. са 615 271 и представ-
ляват 92,5 % от всички, т.е. техният брой е най-голям. Използват 6,9 % 
от земеделската площ в ЮЦР, но приносът им е близо 1/3 от общата 
стандартна разлика за страната. Данните за 2005 г. показват сериозно 
намаляване на броя на малките стопанства с 124 386 броя. 

Средните стопанства (от 2 до 16 ИЕ) са 6,7 % от стопанствата в 
района през 2003 г. През 2005 г. те са със 7,3 % по-малко от тези през 
2003 г. със средна ИЗП 62,3 дка. 

Големите стопанства (над 16 ИЕ) през 2003 г. са 5522 на брой, т.е. 
по-малко от 1 % от общия брой на стопанствата в ЮЦР, но формират 50 
% от общата стандартна разлика за България. През 2005 г. броят им 
расте и те са повече от 5 % от общия брой на стопанствата в района. 
През 2007 г. големите стопанства са 2270. Производственото им назна-
чение са най-вече овощни градини, маслодайни култури и лозя. 

През 2005 г. в България средният размер на ИЗП на едно стопанс-
тво е 52 дка, което е с 8 дка повече, отколкото през 2003 г. Броят на сто-
панствата с ИЗП е най-голям в ЮЦР – 191 651, но те намаляват с 58 027 
през периода 2003–2007 г. Средният размер на ИЗП е малък и през годи-
ните се запазва – 29 дка през 2003 г., 28,5 дка за 2005 г. и 28 дка през 
2007 г. Това означава, че множеството стопанства в този район са малки. 

През 2005 г. ИЗП в ЮЦР е нараснала спрямо 2000 г. с 19,6 %, 
след което през 2009 г. е с 15,6 % по-малко и тази тенденция се запазва 
и през 2010 г., което показва, че проблемите в селското стопанство на 
ЮЦР се задълбочават. 

Няма изследвания, които приблизително точно да покажат какво 
се е случило през годините, когато огромен брой стопанства – 172 888, 
престават да функционират. Навярно една голяма част от тях преуста-
новяват селскостопанската си дейност и мигрират – собствениците им 
търсят други работни места, т.е причините са икономически. Навярно 
част от собствениците извършват продажба на земите и те се включват в 
други стопанства, като увеличават размера им. 

Като цяло средният размер на ИЗП в страната нараства с 18 % 
въпреки намалението на общата ИЗП с 6 %, от което може да се направи 
заключението, че се оформя тенденция към окрупняване на стопанства-
та в България. 

Практиката на развитите държави със силен аграрен сектор по-
казва, че през определени периоди чрез аграрната политика се правят 
опити за увеличаване на размера на земеделските стопанства. Тази по-
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литика е много характерна за ЕС, който чрез ОСП стимулира сравни-
телно едрите стопанства. 

В периода след 2000 г. при формираните основи на частната соб-
ственост се извършва процес на структуриране и преструктуриране на 
земеделските стопанства. Смяната на собствеността е в основата на 
организационно-стопанското преструктуриране на селското стопанство. 
Не бе създаде нормална икономическа среда за аграрния сектор, в която 
да се утвърдят перспективните форми на организация. Създаде се нес-
табилна при съществуващите икономически условия организационно-
стопанска структура на земеделието. Липсва динамика в структурата, в 
която да се разкрива основание за класификация на земеделските сто-
панства по определени критерии. 

В центъра на структурната реформа в земеделието е изграждане 
на нови производствени форми. За съжаление у нас дълго време прио-
ритетен въпрос и дейност бяха разграждането на бившите ТКЗС и рес-
титуирането на земеделските земи в реални граници. За нови структури 
не се говореше, нямаше обсъждане нито на държавно ниво, нито в на-
учни институти. Тръгна безконтролен и хаотичен процес на създаване 
на структурите в селското стопанство от собствениците и вижданията 
им за стопанисване. Те имаха собственост върху земята, но идеи за 
нейното стопанисване и управление, за нейното ефективно използване, 
за потенциалните пазари на селскостопански продукти, за цени и много 
други въпроси, свързани със земеделското производство, нямаше. В 
изградената структура на организации на земеделско производство няма 
никаква рационалност от гледна точка на възможностите и интересите 
на държавата. Предоставянето на собствениците на земя да решават 
сами как да я обработват, без съвети и подкрепа от компетентни дър-
жавни органи, затрудни и забави структурната реформа. 

Изграждането на нови форми на земеделски стопанства изисква-
ше време за промяна в мисленето и нагласата на цялото общество. Сел-
ските стопани, до определен момент – членове на ТКЗС, с изграден 
колективизъм, не можеха да се превърнат в частни земеделски стопани, 
които успешно да работят за себе си и семействата си, за селото, за ра-
йона, за националната икономика. През годините на реформата никой 
не научи селския стопанин – собственик на земя, че тя е богатство само 
при пълна отдаденост на всички ресурси, включително и на неговите 
като на специалист. Времето показа, че икономическите субекти в голя-
мата си част не положиха достатъчно усилия да постигнат онова, което 
те самите желаят, и онова, което обществото очаква от тях. 

Първото преброяване за определяне на структурата на земеделс-
ките стопанства се проведе през стопанската 1999/2000 г. В структурна-
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та анкета от 2000 г. фигурира първото работно определение за земедел-
ско стопанство, което се базира на класическите критерии, използвани в 
ЕС. Тогава едва 42 000 стопанства произвеждат продукция за пазара, а 
останалите около 720 000 произвеждат за лично потребление. 

През 2000 г. в страната има 760 700 стопанства, от които 755 300 
са нерегистрирани производители. Останалите 5400 са юридически лица 
и еднолични търговци, в това число кооперации. Те съставляват под 1 % 
от общия брой на стопанствата в страната, но обработват 80 % от изпол-
званата земя, средният размер на която достига 540 ха. 

Около 449 000 от нерегистрираните стопанства са на лица, които 
обработват земята си в рамките на кооперацията, но индивидуално при-
бират реколтата и носят отговорност за резултатите от нея. Това са 60 % 
от нерегистрираните стопанства. 

През 2001 г. се направиха поправки и уточнения на редица поня-
тия, които бяха включени в преброяването на структурите в земеделие-
то по техния юридически статут. Това са: физическо лице; земеделски 
стопанин; частни стопани, занимаващи се със селскостопанско произ-
водство, но нерегистрирани по Търговския закон, Закона за коопераци-
ите, по ЗЗД, или самоосигуряващи се като земеделски производители; 
физическо или юридическо лице; физическо лице ЕТ; кооперации; дру-
ги – всички възможни случаи, неупоменати по-горе. 

През 2003 г. се извърши преброяване на земеделските стопанства 
в страната. В Закона за преброяването на земеделските стопанства в 
България 2003 г. се даде първото пълно и точно определение на „земе-
делско стопанство“. По данни на преброяването общият брой на земе-
делските стопанства е 654 808, в т.ч.: на физически лица 648 274; на 
еднолични търговци – 2870; на кооперации – 1973; на търговски дру-
жества – 1331; на сдружения и други – 360. 

През 2005 г. стопанствата на физически лица са 529 097, т.е. 99 % 
от всички, и са с 20 % по-малко в сравнение с 2003 г. Стопанствата с 
ИЗП намаляват през годините. Обстоятелството, че част от преброените 
през 2003 г. стопанства са преминали под определения праг, като в тях 
се стопанисват 55 100 дка от ИЗП, е една от причините за нейното общо 
намаляване. 

През стопанската 2004/2005 г. са 548 697 земеделските структури, 
които отговарят на дефиницията за земеделско стопанство. От тях 534 
613 стопанства разполагат със земеделска площ, докато през 2003 г. 
техният брой е 654 808. През 2007 г. стопанствата с ИЗП намаляват с 52 
698 – с 9,9 % спрямо 2005 г. Останалата част от стопанствата не използ-
ват земя за своята дейност, тяхната численост се увеличава с 31,1 % 
спрямо 2003 г., когато те са 10 740, след което от 2005 до 2007 г. нама-
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ляват с 2871. Районът с най-много земеделски стопанства, които не 
използват за своята дейност земя през разглеждания период, е ЮЦР и 
делът им в общия брой на стопанствата нараства – през 2003 г. той е 1,8 
%, през 2005 г. е 1,9 %, през 2007 г. – 2,4 %. 

Малки земеделски площи са необходими за животновъдните сто-
панства. Малките животновъдни стопанства в ЮЦР са 270 000, или 35 
%, а останалите 41 600 броя са стокови стопанства с различно направле-
ние на производствената специализация. Фермерската специализация на 
физически лица е много ниска и през посочения период промени не се 
забелязват. Има стопанства, които всяка година променят своята произ-
водствена номенклатура, което пречи на стопаните да повишават своя 
професионализъм, да изучават пазарите, да заздравяват връзките с ку-
пувачите на готовата продукция, с доставчиците на препарати и други 
консумативи. Това намалява конкурентоспособността и ефективността 
на производството. 

Голяма част от стопанствата в ЮЦР са със смесена производст-
вена структура, при това 95 % от тях са с размер 2 ИЕ. Такива стопанст-
ва не могат да бъдат нито стокови, нито самозадоволяващи се. 

През 2007 г. намалява броят на стопанствата на физически лица с 
41 206, т.е. с 0,1%. 

Тези стопанства са икономически нестабилни и не участват пъл-
ноценно със своята продукция в националната икономика, защото не 
всички са пазарноориентирани. Тяхното производство в по-голямата си 
част задоволява потребностите на семействата и на пазара участват само 
в случаите, когато тяхната продукция е в повече от потребностите им. 

У нас има и полупазарни земеделски стопанства. В тази група се 
включват стопанства, които консумират повече от произведената аграрна 
продукция, отколкото продават на пазара. Министерството на земеделието 
и храните през 2003 г. дефинира като полупазарни стопанствата на лица до 
60-годишна възраст, с икономически размер между 1 и 4 ИЕ, които покри-
ват изискванията за плащане на единица площ, и/или за необлагодетелст-
вани райони. Стопанствата под 1 ИЕ се приемат за много малки, т.е. за 
нестокови стопанства, а тези над 4 ИЕ – за стокови стопанства. 

ЮЦР е между районите с висока концентрация на пазарноориен-
тирани стопанства. Едновременно с това районът е с най-голям брой по-
лупазарни стопанства в страната. Полупазарните стопанства отглеждат 
предимно зеленчуци, картофи, ориз, кози, овце, свине и др. Те изхранват 
семействата и в редица случаи на пазара се търгува тяхна продукция. 

В ЮЦР има стопанства в Симеоновград и Димитровград, които 
отглеждат памук, в Асеновград и Димитровград – фъстъци, в Кърджали 
– етерично-маслени култури, в Кирково – захарно цвекло, продукцията 
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на които не е предназначена за потребностите на домакинствата и тях-
ната нестабилност е много по-силно изразена от останалите стопанства. 
Достатъчно е само една година да няма търговци да изкупят горепосо-
чената продукция за допълнителна преработка и стопаните изоставят 
земеделското производство, т.е. производствената насоченост на сто-
панствата има изключително влияние върху стабилността на малките 
земеделски стопанства на физически лица. 

Малките стопанства на частните земеделски производители като 
форма на стопанисване на земя има много предимства, както и недоста-
тъци. Предимствата, които са утвърдили семейното стопанство като 
основна структурна единица, т.е. като основен вид организация в земе-
делието, са общоизвестни: в семейната среда не възникват в остра фор-
ма проблеми между работодател и работник; прилага се опростена сис-
тема за стимули и санкции; има дълъг живот, защото се наследява; до-
каза устойчивостта си в периоди на кризи; с възможности за промяна в 
специализацията на производството и наложена от пазара; по-големи 
възможности за разкриване на допълнителни дейности и др. 

Малките стопанства имат и много недостатъци като недостиг на 
качествени ресурси – съвременна техника, професионални знания и 
други. Те не могат да достигнат икономическа ефективност и тяхното 
бъдеще може да е само в окрупняването, но има и случаи, когато земята 
като територия не позволява окрупняване. 

Земеделските стопанства, които между другото са земеделски – 
т.е. в една част от деня или в друг времеви период се занимават със 
земеделие, а през останалото време извършват други дейности, – не 
могат да имат бъдеще, както и бъдещето на земеделието не може да се 
изгражда на тяхна основа. Устойчивото развитие допуска в определени 
времеви периоди като икономически кризи, стихийни бедствия, замър-
сявани и др. такива малки стопанства да съществуват, да имат принос в 
изхранването на населението и неговата заетост, но не ги допуска в 
конкурентния свят на земеделските стопани. За определени периоди 
държавите могат да подпомагат жизнеността на тези стопанства, но това 
не може да бъде постоянна политика. Това не е политика и на ЕС. При-
ема се, че този недостатък може да се преодолява с лекота чрез органи-
зиране на обслужващи кооперативи, които да поемат дейности, изиск-
ващи увеличени мащаби. 

Земеделските кооперации са форма на стопанисване, свързана с 
колективизацията на селското стопанство, която носи някои от чертите 
на ТКЗС. Кооперациите имат някои предимства в сравнение с търгов-
ските дружества: могат да използват интереса на група хора, за да нап-
равят нововъведения в бизнеса; насърчават ефективната реакция на 
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потребителите; намаляването на номиналния им капитал не води до 
сериозни проблеми както при търговските дружества; правят икономия 
от мащаба; обучават своите специалисти и ръководители; имат достъп 
до капиталовите пазари; от тях лесно се излиза, а трудно се влиза. Това 
може да доведе до проблем в стабилността на предприятието поради 
излизането на активни кооператори; имат затруднен достъп до търгове, 
защото държавните органи често гледат на тях като на нетърговски 
организации. 

Кооперациите разкриват следните недостатъци: правят по-
големи разходи за решаване на проблеми между работодател и наемен 
работник; допускат несъвършенства в методиките за измерване на ин-
дивидуалния принос на заетите в трудовия процес; по-висока е степента 
на неопределеност и риск, както и намесата на лица в производствения 
процес; не се прилагат високи стимули за индивидуална изява в произ-
водителността на труда; членовете им нямат мотивация за самодисцип-
лина, тъй като не се отчита техният индивидуален принос; липсват мо-
тиви за създаване на по-строга система за контрол, каквато има в бизнес 
стопанствата. Необходимостта от наемане на външни работници и ме-
ниджъри формира групови интереси. Като членове на кооперацията без 
или със нищожен дялов капитал групите могат да отстояват по-нисък 
размер на стимулите; в тях системите за стимули задоволяват краткос-
рочните интереси, а не инвестиционните намерения за по-дълъг период; 
за разлика от всички останали форми на стопанисване осъществяват 
допълнителни социални дейности на съответната територия. 

През 2000 г. у нас функционират 2468 земеделски кооперации, 
които обработват приблизително 16 млн. дка земя. Средният размер на 
земята, която обработва една кооперация, е 6636 дка. По показателя 
„обработваема земя“ кооперациите са водещи сред другите организаци-
онни форми в земеделието. 

През анализирания период броят на кооперациите и обработвана-
та от тях земя се изменят непрекъснато и тенденцията е към намаляване. 
През 2005 г. кооперациите са с 264 по-малко, а средният размер на об-
работваната земя е с 821 дка по-малко. Този процес продължава и през 
2007 г., когато прекъсват дейността си 370 кооперации, а действащите 
разполагат с 196 ха по-малко ИЗП. 

У нас се развиха нови производствени кооперации, ООД и други 
търговски дружества, които притежават 35 % от стопанисваната земя. 
Кооперациите са привлекателни за земеделците като решение срещу без-
работицата и имат стратегия за преживяване. Очаква се такива стопанства 
да се трансформират в бизнес стопанства и да имат кратък живот. 
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В групата на търговските дружества през 2000 г. се включват 
юридически лица – 327, чуждестранни юридически лица – 8, сдружения 
– 6, религиозни организации – 3. Няма производствени единици в селс-
кото стопанство на неправителствени организации. 

През 2003 г. се извършва наблюдение на структурата на земедел-
ските стопанства и се формират две групи – търговски дружества и 
еднолични търговци и други. Общият брой на търговските дружества и 
едноличните търговци е 3748, което е 0,7 % от структурата на стопанст-
вата. Те използват 877 156 ха земя – 32,1 % от ИЗП в страната. 

През 2007 г. броят на търговските дружества и едноличните тър-
говци се увеличава до 3858 броя, или 0,8 % от структурата на стопанст-
вата. Използваната земя от търговските дружества и едноличните сто-
пани се увеличава с 319 801 ха и представлява 39 % от общо ИЗП. 

Търговските дружества в тази група са по-малко от едноличните 
търговци. Те са големи производствени единици, арендуват земя и из-
вършват земеделско производство, което се включва в БВП на страната. 
Този вид стопанства имат сравнително добри ръководства от професио-
налисти, счетоводна отчетност и могат да бъдат примери за добра прак-
тика в земеделското производство. 

Групата на други земеделски стопанства от 236 през 2005 г. нама-
лява на 222. Намалява и ИЗП, както и средно използваната земя на едно 
стопанство. През 2007 г. стопанствата имат среден размер 20 ха, а през 
2005 г. 45 ха, т.е. намалява броят на най-малките стопанства в тази група. 

През разглеждания период от 2000 г. до сега не могат да се отбе-
лежат тенденции или значителни успехи нито в равнището на произ-
водството, нито в неговата структура, нито в качеството на произведе-
ните продукти. Структурните промени са много нестабилни, а земедел-
ските производители са неубедени в очакването си за добри резултати 
както за тежкия труд, така и за качеството на живот. Много бързо взи-
мат решения и извършват действия, които засилват риска в селскосто-
панското производство. 

Държавната политика е много податлива на противоречиви ре-
шения, които засилват неувереността на земеделските производители за 
тяхното бъдеще в отрасъла. Държавата разработи програми за развитие 
на селските райони и на земеделието в тези райони. Но правителството 
не показва съпричастност, като очаква Европейските програми да ком-
пенсират недостига не само на средства, но и на политики за земеделс-
кото производство. 

През тази година прогнозата на Института по аграрна икономика 
предвиждаше производството на земеделска продукция да е като коли-
чество приблизително до произведената през 1989 г. Това означава да се 
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използват естествените ресурси на страната – земята, климатът и др., да 
се осигурят доходи на 300–400 хил. семейства; да се достигне равнище-
то на потребление на хранителни продукти от 1989 г.; и изнесената 
продукция да достигне равнището на същата година. 
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ИЗВОДИТЕ ОТ КРИЗАТА НЕВЪЗМОЖНИ – 
БЕЗИЗХОДИЦА В МЪГЛАТА НА ФАЛШИВОТО 

СЪЗНАНИЕ 
 

доц. дин Мария Чавдарова 
Университет за национално и световно стопанство – София 

 
Да заложиш теза в заглавието е изключително рискован подход. 

Аз го избрах главно поради опасното и интересно време, в което живе-
ем. То изисква от научната интелигенция бърза и колективна реакция на 
деструктивните процеси. Сигурна съм, че тя е вече в остър цайтнот. 

Позволявам си няколко уговорки и уточнения на заглавието. 
1. Става въпрос за кризата в България, и то не само в икономи-

ческата сфера, но и в цялата обществено-политическа система, в която 
живеем през последните 22 неолиберални години. 

2. Изводите за тази криза са невъзможни НЕ за участниците в 
дискусията, а за „новите“ изследователи, близо до управляващия елит – 
„политическите предприемачи“, които изпълняват конюнктурни и его-
центрични поръчки. Те формират политическо говорене на управлява-
щите. Колкото по-блестящо е то и колкото по-перфектен и професиона-
лен е имиджът на политиците, толкова по-ниско е доверието на гражда-
ните в тях. Колкото по-голям е бюджетът на имиджмейкърите през 2011 
г., толкова по-неефективна е тяхната дейност. Апатичният електорат е 
затворен и изолиран в своите грижи и проблеми. Той не вярва на соци-
ални обещания. Става свръхчувствителен и негативен към предизборни 
кампании и стратегии. Какъв е смисълът от прехода към декларираната 
демократична система, ако животът на по-голяма част от българите не 
става по-добър и качествен? Ако това не се случва, изборите губят сми-
съл дори да получават отлична оценка от външни наблюдатели. Управ-
ляващите не чуват плебеите долу (точно по „Приказка за стълбата“), в 
т.ч. гласа на учените сред тях, доведени до просешка тояга през пос-
ледните две десетилетия. Въпреки че точно в техните идеи за обществе-
на промяна е спасението не само на управляваните, но и на управ-
ляващите. „Политическите предприемачи“ бранят с всички средства 
налаганото фалшиво съзнание, обвито в гъста мъгла, която им гаранти-
ра кратък, но удобен живот. 
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3. Идеите, ценностите и познанието за обществено-икономичес-
ката и политическата промяна заемат най-високите етажи на съзнание-
то – там, където обитава МИСЛЕНЕТО като всеобхватно отражение 
на реалността. Само чрез мисловния процес можем да стигнем до изво-
дите за кризата, за нейните характерни черти, причини и последици. 
Там са и трайните връзки между подсистемите на обществените отно-
шения – икономика, политика, култура, управление. В момента те са 
пренебрегнати, което означава само едно: подценяване на теорията в 
тези сфери. За докторат (малък и голям) си избираме по исторически 
теми, повечко хронология, по-малко мислене и анализ, т.е. заобикаляне 
на постоянните и закономерни връзки между изследваните явления. 
Предпоставянията и изводите са белязани с конформизъм и съобразява-
не със силния на деня. 

4. Смея да твърдя, че обществото днес кара повече на образи, 
представи и сетивни възприятия, които обитават ниските етажи на 
съзнанието. Не искам да ги подценявам, защото образът от долния етаж 
крепи мисленето на горните етажи и е негова необходима основа и опо-
ра. Голяма част от българското общество днес, в т.ч. 2,5 млн. пенсионе-
ри, живее с паметта за здравеопазване, образование, наука, култура, 
почивка и социална дейност от времето на държавния социализъм. Мла-
дите, доколкото са останали в България, искат по-добър живот. В съзна-
нието на много от тях преобладава представата за бляскав живот в за-
падните държави, които са посетили или гледали по телевизията. Надя-
ват се в близко бъдеще тя да се реализира и в България. Младите обаче 
не могат да се сдобият с научни аргументи и връзки за тази реализа-
ция в местните условия, защото трябва да се „придвижат“ към гор-
ните етажи на съзнанието (мисленето), които са обвити в мъгла. Тя е 
гъста и позволява да се налагат фалшиви научни тези на изследователите 
„политически предприемачи“, крепящи управляващите, които легитими-
рат частния за сметка на обществения интерес. Всички знаем, че не част-
ният, а общественият интерес е ОБЕДИНИТЕЛ на суверена, избрал уп-
равляващия елит. Политиката (Politics) и държавата не възникват върху 
частния интерес, предизвикващ социални сблъсъци, а върху общите 
потребности на човешката асоциация. Днес разликата между двата инте-
реса (обществения и частния) се размива чрез термина „публичен инте-
рес“. Читателят трябва да избира дали става въпрос за интереса и властта 
на частника или на обществото. Американската политоложка Уенди 
Браун дезавуира понятийната „хватка“. Според нея „разграничението 
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публично–частно е отчасти идеологическо и функционира, за да замъгли 
насищането на частната сфера с власт и конвенции“1. 

В горните етажи на съзнанието е наситено с неолиберални и ан-
тикомунистически митове. Безизходицата е пълна. Там триумфират 
неаргументирани призиви за дерегулация, деиндустриализация и десу-
веренизация до дупка. Налага се изискването за по-малко държава. Тер-
мини като „обществен интерес“, „държавна намеса“, „обществено про-
изводство“, „социална солидарност“ са неприлични и неактуални. 

Как нашите учебници, по които преподаваме на младите колеги 
във вузовете на България, допринасят за сгъстяване на мъглата на фал-
шивото съзнание? 

Икономиксът не обяснява производствените отношения и отно-
шенията на собственост, които са главен механизъм за разпределение на 
властовите ресурси в държавата. Анализът на макроикономиката започ-
ва с разпределителната сфера цена–търсене–предлагане. Не е ясно как 
се произвежда капитал, какво е неговото определение и какво става зад 
вратата с надпис „Вход строго забранен“. Той е достъпен само за 1/6 от 
населението на Земята. Другите 5/6 не могат да произвеждат капитал за 
себе си. Той тече от развиващите се към развитите държави. Точен е 
изводът на Ернандо де Сото – един от петимата най-големи мислители 
на Латинска Америка през ХХ в.: „Повечето държави в света са бедни 
не защото притежават малко активи, а защото не умеят да ги превръщат 
в капитал, който да генерира благоденствието им. Капиталът е единст-
веното нещо, което гражданите на бедните държави не умеят да произ-
ведат за себе си, независимо с каква енергия те изпълняват всички изис-
квания на капиталистическата икономика“2. Ето защо либералните ико-
номисти не обичат да анализират производствените отношения – глав-
ната сфера на обществената система, наречена от Майкъл Уолзър „вът-
решна причина“ на справедливостта. Според Уолзър „не можем да ка-
жем какво е дължимото на един или друг човек, докато не научим как 
тези хора се отнасят един към друг чрез нещата, които произвеждат и 
разпределят“3. 

Учебникът по икономикс твърди, че „в центъра на командната 
система е държавата, а в центъра на пазарната икономика – индивидът – 
предприемач или купувач“4, което е пореден мит. Защото държавата в 

                                                 
1 Браун, У. Отвъд толерантността и оскърблението: бъдещето на политическата теория. С.: 
Жанет-45, с. 280. 
2 Цит. по: Марков, М. Права на собственост – европейски измерения. С.: Стопанство, 
2008, с. 38. 
3 Уолзър, М. Сфери на справедливостта. Критика и хуманизъм. С., 2009, с. 481. 
4 Икономикс. Второ издание. С.: Тракия-М, 1998, с. 43. 



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 108 

САЩ е навсякъде. Тя протектира собственото си производство на памук 
и стомана с милиарди долари за 2010, за да ги продаде на междуна-
родния пазар на по-ниски цени. В същото време Индия, Пакистан, Шве-
ция и други държави с естествени предимства на визираните продукти 
не могат да ги реализират и често са принудени да продават на цени, по-
ниски от себестойността им, неиздържащи на дъмпинга от страна на 
САЩ, които нямат право на протекционизъм като член на Световната 
търговска организация. Излиза, че правилата за либерализиране на све-
товната търговия са само за слабите държави, но не и за суперсилата. 
Основателно е твърдението на професор Тончо Трендафилов, че „САЩ 
поставиха държавата изцяло в услуга на бизнеса въпреки либералната 
фразеология. Бизнесът е за неутрална държава, когато работите му 
вървят добре. Той се ползва с удоволствие от създадените с държавни 
средства институции, но, когато спекулативните му операции го изпра-
вят на границата на фалита, запява патриотични песнички и разчита на 
държавния бюджет“5. 

Социологията не обяснява във взаимодействие с икономикса 
каква е социалната структура на обществото и нейните субекти. Защо 
има само средна класа? Другите субекти какви са? Работниците са обя-
вени за потребители, а заможният слой как се определя? Каква е негова-
та социологическа характеристика? И най-сетне: Кой е основният разг-
раничител на социалните групи, страти или класи? Липсва критерий, 
който логически да обвързва субектите в социалната структура на об-
ществото. Тази липса е функция на отказа от трудовата теория на 
стойността, който обезценява ролята на труда на работника. Социалната 
характеристика на работника е най-сложно и неразбираемо представена 
в социологическата и политологичната литература. Той (ако изобщо е 
споменат в нея) е т.нар. „икономически зависим работник“6. Кавичките 
на термина в съчетание с уговорката „тъй наречен“ имат цел да внушат 
неутралната зависимост на работника подобно на априори независима-
та, неутрална и деидеологизирана либерална демокрация. Целта е да се 
подчертаят вълшебните качества на свободния пазар и мениджмънта, 
при които преобладават частният интерес, бюрокрацията и администра-
тивно-управленската функция на държавната власт. 

Неидентифицирането на социалната структура създава проблеми 
на политологията, в т.ч. на политическите партии. Не се знае кой е 
техният главен разграничител. Политологията разглежда демокрацията 

                                                 
5 Трендафилов, Т. Трудовият пазар – някои стратегически аспекти. – Във: Социология и 
икономика, № 1, 2011, с. 101. 
6 Сегерт, Д. Икономическа и политическа трансформация в страните от Централна и 
Източна Европа. – Във: Политически изследвания, № 2, 2009, с. 11. 
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като сбор от принципи, а битието на демокрацията го няма никъде в 
учебника. Политологията признава, че либералната демокрация не е за 
бедна държава, каквато е днес България7. Възниква въпросът защо 
тогава тя е обявена официално за либералнодемократична държава. Уж 
има конституционно разделение на властите, но то не работи. Налага се 
„другото“ (социологическото) разделение на властите. 

Вместо политическата власт да е първа власт в държавата, този 
статут има икономическата власт, под чиято шапка се развиват полити-
ческата и медийната власт. Реалността на българската политическа сис-
тема опровергава теоретичната постановка, че политическата власт в 
държавата е „онази социална сила, която има цел да подчини човека на 
общността, да му придаде не индивидуално или индивидуализиращо 
качество, а общностно качество, което да го превърне в част от цялото“8. 
Това разминаване е причина за скромното представяне на политолията в 
общия обем на научните изследвания. Сравнително слаб е интересът към 
нея както от изследователите, така и от потребителите на политологичен 
продукт, който според професор Лудгер Хелмс е недостатъчно търсен по 
следната причина: „недостиг на нормативна и емпирична мисъл, която 
да обясни политическата реалност; това пречи на политологията да доп-
ринася за осъществяване на политическата демокрация“9. 

Студентите веднага констатират разминаването между учебници-
те и реалната икономическа и социалнополитическа практика. Но отго-
вор на въпросите им няма. Всеки преподавател владее собствен парцел 
от хуманитарното знание. Разпорежда се само с него, а на студентите са 
оставени както буренясалите синурни пространства на общата нива, 
така и съставянето на общия пъзел на науката за обществото. Липсва 
учебник, чийто предмет да е общосистемното взаимодействие в рамките 
на обществените отношения. Няма трайна връзка между преподаването 
по икономикс, социология и политология. 

В същото време реалната обществена система на България се 
разпада пред очите ни. 1 900 000 български граждани са неосигурени, 

                                                 
7 В специализираната литература се води дискусия относно съдържанието на понятието 
„бедност“. Много колеги не приемат твърдението ми, че 80 % от населението на България 
днес е бедно. Те смятат, че бедността обхваща само една трета от българското общество. 
Аз възприемам определението за бедност, дадено от Виктория Сотирова, което гласи: 
„Бедността не е просто липса на доходи. Тя е явление, което включва както липса на 
средства за задоволяване на основните потребности, така и липса на условия и предпос-
тавки за водене на достоен и пълноценен живот, което от своя страна се дължи на липсата 
на избор. Бедността отнема възможността на лицата и техните деца да взимат пълноценно 
участие в обществения живот“ (Сотирова, В. Социално-икономическа същност на явлени-
ето „бедност“. – Във: Социология и икономика, № 1, 2011, с. 117). 
8 Семов, М. Теория на политиката. С., 2000, с. 39. 
9 Helms, L. Politische Fuhrung in der Demokratie. ZfP, 56.Jg., 2009, 4, 395–396. 
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190 селища – закрити (щом няма даскал, доктор и поп в тях, обезлюдя-
ването е логична последица). На 50 общини сметките са блокирани. 
Държавата не изплаща задълженията си към бизнеса и той естествено 
преминава в сивия сектор. Несъбрани от данъци през 2010 г. са 2 млрд. 
лв.10. Икономическият министър контролира най-много 50 % от българ-
ската икономика. Управлява я като фирма, а не като част от държава, 
която трябва да закриля обществото. За десет години България намалява 
с около 1 млн. жители. „Сивото вещество“ напуска страната. Тези, кои-
то остават, се струпват в големите градове. Половината от икономичес-
ки активната сила на България е в София, Пловдив и Варна. Близките 
села около тях са препълнени. Наричат ги „крайградски спални“. Затова 
не е за вярване официалната статистика, че в София живеят само 1,2 
млн. души. Те са най-малко 2,5 млн.11. Цяла година се води дебат между 
социалните партньори дали минималната работна заплата да се повиши 
от 240 на 270 лв. Индикатор за увеличената дистанция между управля-
вани и управляващи е динамично растящото съотношение между 
средната работна заплата на политическия елит и минималната заплата 
на управляваните. Средният показател на това съотношение надхвърля 
10:1. Той е още по-голям, когато се сравняват доходите на заможните у 
нас (4–5 % от населението) с минималната работна заплата. Резултатът 
отразява задълбочаващата се социална диференциация. Управляващите 
не се чувстват отговорни за социалната несигурност на мнозинството 
граждани. Те не предприемат действия за преразпределение на иконо-
мическите, правните, културните и политическите ресурси в полза на 
индивида от бедното мнозинство. Нали либералната държава по 
принцип се грижи за индивидуалните права и свободи?! С бездействие-
то си в това направление властта допринася за задълбочаване на соци-
алния дисбаланс. Средностатистическият гражданин на България е без-
имотен или малоимотен, изолиран и потиснат. Той няма материално-
политически предпоставки да се включи в обществения живот на стра-
ната12. Чувства се излишен. 

Държавната и местната власт не могат да решат 90 % от пробле-
мите на гражданите, защото те са материални, а собствеността на дър-
жавата и общината е продадена за жълти стотинки след обществено-
политическата промяна през 1989 г. Затова предлагам: преразглеждане 
на отношенията на собственост с промяна законодателството, така че 

                                                 
10 Държавата не изплаща задълженията си към бизнеса, www.dnes.bg, 10.04.2011. 
11 Община Хасково затвори заради блокирани сметки. – Дневник, 6.04.2011, с. 6, 4. 
12 Миндов, Ив. За механизмите, отстраняващи индивида на Балканите от обществено и 
държавно управление. – http://edname4ta.dir.bg/_wm/library/item.php?did=110195&df= 
8&dflid=3&GDirId=e0f55a0f0d040b1c58ff815d57c3e608. 
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поне 50 % от собствеността да е държавна и общинска. Мит е, че дър-
жавата и общината са лоши собственици. В сферите на енергетиката, 
обществения транспорт, образованието, здравеопазването, културата, 
социалната дейност, т.е. секторите с широк обществен интерес, държав-
ната собственост е по-ефективна от частната. Частният капитал не ре-
шава социални проблеми. В повечето случаи той се насочва към облас-
ти, в които възвръщаемостта е най-голяма. Една е печалбата в произ-
водството на бонбони, съвсем друга е при изграждането и поддържане-
то на санаториуми. Тъжно ми е да ходя в Банкя. Изтърбушени сгради на 
почивни домове посрещат гостите на града. Защо частният капитал не 
ги ремонтира и експлоатира? Като слепите Самуилови войници са. А 
премиерът Бойко Борисов обяснява на хърватите колко добре си живеем 
ние тук. Средната заплата там е поне 5 пъти по-голяма от нашата. 

Обвиненията в „икономически детерминизъм“ са неоснователни. 
Нима либералите в България не са икономически детерминисти? С как-
во започнаха те? С промяна на отношенията на собственост. 7–8 % от 
населението завладя материалните активи, гарантира имуществените си 
права, а на останалите 90 % препоръча юридически и конституционни 
права (без имуществени). Двадесет и две годишният опит на България 
показва, че бизнесът и общините са неефективно действащи субекти 
на публичната политика. Публично-частното партньорство между тях 
губи най-важното определение в своята характеристика – „публично“. 
Партньорството еволюира в 100 % частно предприятие, което не само 
че не води до първоначално декларираната защита на обществения ин-
терес, но и съдейства за разширяване на корупцията по всички етажи на 
властта. Подобен извод прави германският публицист Ян Конефке след 
посещение в Румъния през 2010 г. „Приватизацията – твърди той – до-
несе на държавата пълна загуба. Тя бе рентабилна само за управляващи-
те политици. Обществените поръчки отиваха в ръцете на фирми, собст-
веност на политици или техни роднини и приятели. Една система на 
клиентелизъм, която раздува държавния апарат, за да осигури добри 
доходи на партийни съмишленици и други протежета. Компетентността 
няма никакво значение“13. 

В заключение бих искала да формулирам три основни извода: 
1. Не е възможна социално-икономическа промяна в България, 

преди да се е осъществила политическата промяна. Трябват ни управля-
ващи, които да легитимират интереса на мнозинството от населението, а 
не на частния интерес, чийто субект е в малцинство (4–5 %). Накратко, 

                                                 
13Конефке, Я. Румъния: суеверна, изостанала, корумпирана. – http://www.dw-world.de/dw/ 
0,,619,00.html, 12.9.2010. 
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трябва да се вземе първата власт в държавата – политическата, която се 
търкаля по улицата, но никой не я иска. 

2. Предпоставка за обществено-политическата промяна е преодо-
ляването на идейната криза. На преден план трябва да излязат теорети-
ци с характер, решени агресивно да наложат идеите си за нов модел на 
обществено развитие. Засега обаче няма кой. Изследователите са при-
тиснати в ъгъла – деморализирани, безпарични, обсебени от мисълта за 
оцеляване. Всеки се спасява поединично. Липсват изследвания за комп-
лексна промяна, които са по силите само на колектив, постигнал кон-
венция за единен методологичен подход. 

3. Необходима е реформация в горните етажи на съзнанието – ня-
кой Мартин Лутер, който да хвърли слънчев лъч и да разпръсне дълго-
годишната мъгла. Сигурна съм, че това ще бъде млад човек. Затова се 
радвам, че в рамките на конференцията „Изводи от кризата“ действа и 
секция на младите. С интерес ще прочета техните оценки и предложе-
ния. Само младите ще имат възможността да проверят верността на 
тезата на американския професор Имануил Уолърстейн – експрезидент 
на Международната социологическа асоциация, който предвижда, че 
XXI в. няма да принадлежи на капитализма. Промяната според него ще 
настъпи в средата на века, когато ще има отговор на основния въпрос 
как, с какви средства и с каква регулация да се осъществи социализаци-
ята на капитала, който е „по-широкообхватна, по-креативна и по-
клоняща към тоталност форма на власт от всяка друга в човешката 
история (подчертаното е мое – М. Ч.), която въпреки това фундамен-
тално убягва от човешки контрол“14. Съставът на новото „социално 
лепило“ не само ще е поносим за националнокултурното и цивилизаци-
онно наследство на българското общество и държава, но и ще създава 
условия за неговото пълно разкриване и утвърждаване. 

 
 
 

                                                 
14 Браун, У. Отвъд толерантността и оскърблението: Бъдещето на политическата теория. 
С.: Жанет-45, 2011, с. 285. 
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НОВИЯТ ИЗБОРЕН КОДЕКС – 
ПОСТИЖЕНИЯ И ДЕФЕКТИ 

 
доц. дпн Георги Манолов 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 

Наскоро българският парламент прие един изключително важен 
по характера си закон, какъвто безусловно представлява новият Изборен 
кодекс. Неговата значимост е съществена, защото той сложи край на 
безпринципния политически пазарлък в навечерието на всеки един вот, 
отнемайки възможността на моментното мнозинство по партийному да 
диктува модела на предстоящите избори. Така веднъж завинаги се лик-
видира практиката поредният изборен закон да се „прекроява“ в пос-
ледния момент без оглед на променената политическа обстановка и все 
в името на нарасналите „обществени“ потребности. 

В този контекст ще се опитаме да направим синтезиран анализ на 
някои съществени предимства и постижения на новия Изборен кодекс, 
както и на някои от по-сериозните му дефекти (негативи, пропуски и 
слабости), които могат да се откроят при неговата разработка. 

 
Постижения на Кодекса* 
 
Едва ли може да не се признае от различните експерти и специа-

листи, че едно от най-големите достойнства на този нов закон е следно-
то: в най-новата ни политическа история след демократичните 
промени настоящият Изборен кодекс за пръв път обедини в един 
общ закон всички досегашни четири закона*, с които се регламен-
тираше избирателният процес у нас. С този акт в значителна степен 
се сведе до минимум възможността за „легитимно“ влияние върху елек-
тората на управляващите партии преди гласуване, частично се разшири 
равнопоставеността на отделните политически партии и в крайна сметка 
се облекчи финансовото обезпечаване на различните видове избори в 

                                                 
* Този доклад е готвен, преди да има официално становище на Конституционния съд на 
Република България във връзка с Изборния кодекс. 
* Това бяха законите за избиране на народни представители, на президент и вицепрези-
дент, на общински съветници и кметове и на депутати в Европейския парламент. 
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държавата. За това спомогна и учредяването на постоянно действаща 
Централна избирателна комисия (с петгодишен мандат), която ще съб-
людава изпълнението на клаузите на Изборния кодекс в обществено-
политическия живот на страната. 

От особено значение е да се отбележи, че в новия Изборен кодекс 
се създава единен публичен регистър на политическите партии в 
България, който се отнася до регистрацията на политическите субекти 
за изборите. Според новите изисквания всяка партия отделно трябва да 
се регистрира в ЦИК срещу представянето на 7000 подписа и внасянето 
на паричен депозит от 10 000 лв. По този начин чувствително се затегна 
сегашният либерален режим на изборна регистрация, тъй като се пресе-
че порочната практика на различни партии „лилипути“ во главе със 
своите лидери да стават мастити народни избраници чрез какви ли не 
измислени коалиции. 

По аналогия със Закона за политическите партии е направен опит 
за по-строга регламентация на предизборното партийно финансира-
не. Така например регистрираните партии и коалиции ще разполагат с 
финансови средства, както следва: за парламентарния вот – с до 4 млн. 
лв. (вместо сегашните 1 млн. лв. за партии и 2 млн. лв. за коалиции); за 
местния вот – общо с 8 млн. лв. за всички партии (това е по-висок та-
ван); за президентския и евровота – с 2 млн. лв. (както и до сега) и т.н. 
Тези финансови тавани наред със забраната на анонимните дарения и 
партийното финансиране от частния бизнес действително въвеждат 
допълнителен ред, с който се цели ограничаване на всякакви видове 
незаконни предизборни субсидии за партиите. 

Съществено място в новия Изборен кодекс е отделено и на зако-
новите бариери пред нелегитимното финансиране на партиите по 
време на избори. Тук мерките преди всичко са финансово-забранителни, 
като по-важните от тях са: задължително откриване на специална бан-
кова сметка за финансиране на изборите от всички политически партии, 
коалиции и инициативни комитети (чрез регистрация в Сметната пала-
та); тотална забрана на фирмите (държавните и частните) да финансират 
предизборни кампании чрез безвъзмездно предоставяне на офиси, сгра-
ди, коли, зали, билбордове, реклами, плакати, дипляни, банери и пр.; 
даренията над 1000 лв. от физически лица ще се извършват само по 
банков път (досега лимитът беше 10 000 лв.); вписване на сумите на 
даренията и имената на техните дарители, които безвъзмездно са пре-
доставили вещи или услуги, като задължително подписват декларация 
за произхода на парите (над 1000 лв.) в рамките на Единния публичен 
регистър, и т.н., и т.н. Тези нови моменти в Изборния кодекс преследват 
максимална прозрачност на партийното предизборно финансиране, 
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както и ограничаване на зависимостта на партиите от законни и неза-
конни икономически субекти. 

Не бива да се пропуска и още един съдържателен пункт от насто-
ящия кодекс, който е свързан с въвеждането на т.нар. „принцип на 
уседналост“ при провеждане на местните избори и тези за европарла-
мент. Същността на уседналостта се състои в това, че вече всеки изби-
рател трябва да има постоянен и настоящ адрес в съответната община 
(или на територията на страната) и трябва да е живял минимум 12 месе-
ца на него, представяйки документ за собственост или договор за наем, 
за да удостовери своето едногодишно местоживеене на този адрес. С 
тази норма на кодекса вероятно ще се ограничи т.нар. „изборен тури-
зъм“ на български граждани, които живеят в чужбина (и си идват само 
за изборите в родните си краища), но едва ли ще спре т.нар. „вътрешен 
туризъм“, при който цели малцинствени кохорти от доста време са се 
регистрирали в редица други общини за изборите. 

В най-общи щрихи такива са по-важните политико-юридически 
опори на новия Изборен кодекс, които не само го отличават от пред-
ходното изборно законодателство, но и реално му придават модерен и 
привлекателен европейски вид. Това обаче съвсем не означава, че в него 
не се съдържат и ред съществени дефекти, пропуски и слабости, които 
много скоро ще се проявят на предстоящите избори. 

 
Дефекти на кодекса 
 
Задълбоченото и по-критично вглеждане в клаузите на Изборния 

кодекс недвусмислено показва, че в него са пропуснати множество фун-
даментални компоненти (юридически), които по същество представля-
ват определени дефекти. Те са: 

Единият и най-същностен дефект на новия Изборен кодекс е 
безспорното обстоятелство, че той изобщо не промени настоящата и 
сега действаща пропорционална избирателна система. Това е клю-
чов пропуск при изготвянето на кодекса, тъй като независимо от въве-
дения преференциален праг (при пренареждането на партийните листи) 
той така или иначе си остава почти недостижим при гласуване за на-
родни представители. Тоест въпреки добрите предварителни намерения 
до реален мажоритарен елемент в бъдещите избори за депутати така и 
не се стигна. 

Следващият неприятен дефект е свързан с прекомерно висо-
кия праг за гласуване от 9 % при реализация на преференциалния 
вот за депутати в рамките на пропорционалната избирателна система. 
Или може да се каже, че този вот почти няма да проработи, поради кое-
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то неговото приемане би могло да се смята за формално и неизпълнимо. 
Освен това такъв вот би имал своята висока стойност само при две ус-
ловия: или ако се прилага при нисък избирателен праг от 5–6 %, или при 
съвършено друг тип избирателна система. 

Третият фрапиращ дефект пряко засяга дейността на всички 
политически партии, защото в кодекса е въведен изключително висок 
регистрационен таван от 7000 души, с чиито подписи съответните 
партии биха могли да се допуснат до участие в изборите. Това „демок-
ратично безумие“ лансира господството на няколкото големи партии в 
страната и безпощадно ограничава правата на по-незначителните пар-
тийни субекти, които, макар да нямат голяма членска маса, все пак имат 
някакво влияние в различните избирателни райони. Така по естествен 
начин се спъва демократичният политически процес и се създават обек-
тивни предпоставки за възникване на безпринципни предизборни съюзи 
и коалиции. 

Четвъртият очевиден дефект се отнася до реалното огранича-
ване на демократичността, защото в приетия Изборен кодекс с цели 20 
% се редуцира т.нар. „общинска избирателна квота“, с което всъщ-
ност се намалява броят на настоящите общински съветници. Този факт е 
твърде неприятен, понеже се случва в условията на непроменена про-
порционална избирателна система, и вместо да подобри, вероятно още 
повече ще размие критериите за подбор на съветници (за сметка на пар-
тийния партизанлък). 

Петият открояващ се дефект е, че в Изборния кодекс се отме-
ниха безалтернативно изборите за районни кметове и се намали 
броят на малките населени места, които сами ще си избират кмето-
ве. Това е пряк удар по демократичността на изборния вот независимо 
от обстоятелството, че районните кметове в големите градове имат мно-
го малки правомощия и респективно не разполагат със собствени бю-
джетни средства. 

Шестият важен дефект произтича от предходните и има твърде 
сериозни последствия за всички по-малки партии, тъй като както с по-
високия регистрационен праг, така и с намаляването на броя на общинс-
ките съветници се постига негативен резултат: ограничаване на ролята 
на малките партии в държавата и свеждане до минимум на техните 
възможности за по-съществено влияние върху електората. Така те 
(малките партии) ще бъдат изтикани в периферията на политическото 
пространство, а техните гласове отново ще обслужват партиите масто-
донти, пренебрегвайки принципа на политическото представителство. 

Седмият същностен дефект е особено показателен, понеже е 
свързан с мерките против т.нар. „нелегитимно партийно финансира-
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не“ по време на избори. В случая направо трябва да се каже, че това е 
едно от най-слабите звена в новия кодекс най-малкото защото се разчи-
та само и единствено на две неща: забрана на частното финансиране на 
партиите (за сметка на държавното) и изграждане на публичен регистър 
на дарителите (в хода на предизборните кампании). Според нас тези 
мерки, първо, са твърде едностранчиви и недостатъчни, и второ, даже и 
Сметната палата като контролен орган не е в състояние да „усмири“ 
нахлуването на незаконните пари в кампаниите поради недостигащите ù 
законови правомощия. 

Осмият набиващ се дефект пряко е съизмерим с феномена 
„търговия с гласове“, на който в новия кодекс не е обърнато почти 
никакво внимание. Защото ясно и категорично трябва да се подчертае, 
че няма как само с т.нар. „модулна кутия“ със сензор за отчитане на 
бюлетините или пък с рекламните клипове против това явление да се 
води успешна борба с „изборния алъш-вериш“ в политиката. А що се 
отнася до т.нар. „контролиран вот“, вместо да се сведе до минимум, той 
някак си от само себе си ще продължи да се стимулира поради простич-
кия факт, че интегралната бюлетина също беше отменена. 

Деветият характерен дефект никак не е за подценяване, тъй ка-
то подобно на предишните избирателни закони и в настоящия кодекс 
отново не се премахна имунитетът на всички кандидати в различ-
ните видове избори. Така за сетен път се дава възможност на някои 
кандидати със съмнително минало, както и на такива, които са подс-
ледствени в момента, без никаква свян да участват в изборите, като 
прикрият своите незаконни деяния. 

И последният сериозен дефект на новия Изборен кодекс пряко 
засяга предимствата, които ще получават неговите реализатори, а имен-
но: всички членове на различните изборни комисии няма да плащат 
никакви данъци и осигуровки на държавата от своите хонорари. 
Тези данъчни привилегии са абсолютно недопустими най-малко защото 
грубо нарушават един основен принцип на правовата държава – равенс-
твото на всички пред закона. 

Повече от очевидно е, че тези дефекти на новия Изборен кодекс 
представляват изключителна спирачка пред идните избори (президентс-
ките, местните, парламентарните), доколкото те не съумяха да решат 
редица ключови проблеми на демократизирането на българската изби-
рателна система. Това – едно. И друго – въпреки добрите намерения на 
настоящите законодатели в парламента следва да се подчертае, че такъв 
важен закон като изборния кодекс не би могъл да заработи ефективно, 
ако не се извършат цяла редица други, още по-съществени законодател-
ни изменения в страната. 
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Необходими промени 
 
Противно на някои общоприети и масово популяризирани мне-

ния ние смятаме, че по своя характер Изборният кодекс може да придо-
бие ново качество единствено посредством провеждането на глобална 
реформа на българската политическа система. Тази реформа не би 
трябвало да бъде палиативна или частична, а би следвало да е комплек-
сна и мащабна, засягаща цялата политическа система, като: първо, про-
мяна на избирателната система и нейното преминаване към смесен ма-
жоритарно-пропорционален тип; второ, модернизиране на сегашната 
партийна система, която е стара, архаична и ретроградна и като такава е 
повече от немощна, за да излъчва качествени лидери, политици и дър-
жавници; трето, обновление на дейността на висшите държавни инсти-
туции (парламента, правителството и др.) чрез дебюрократизиране на 
работата им, демократизиране на техните функции и т.н.; и четвърто, 
засилване на т.нар. „вътрешен и външен контрол“ върху нелегитимното 
финансиране, „търговията с гласове“ и контролирания вот, включително 
и посредством създаване на специализиран държавен орган за монито-
ринг и контрол на целокупния процес на партийното финансиране (и 
особено на предизборното финансиране). 
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НОВ ИНФОРМАЦИОНЕН РЕСУРС 
ЗА ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 
проф. дсн Светлана Съйкова 

Център за емпирични социални изследвания 
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН 

 
1. Възникването на разнообразни социални мрежи – интернет об-

щества, развитието на различни форми на комуникации (блогове, онлайн 
форуми, Facebook; My Space, Twitter и др.) и интензифицирането на раз-
мяната на информация между участниците в тях разкриват нови, неподо-
зирани до неотдавна възможности за организиране, обобщение и анализи 
на произведената информация от това общуване. На тази основа вече се 
развива (при това с ускорени темпове) едно ново по същество направле-
ние на социалните емпирични изследвания. Наричат това явление „нова 
социална технология“, основана на т.нар. „Groundswell“1 (GS). Накратко 
Groundswell се отнася до засиления информационен обмен между участ-
ниците в социалните мрежи на интернет. В тях те си споделят и обсъж-
дат неща, които ги интересуват. Търсят информация за онова, което се 
предлага в магазините, не само (и дори не толкова) от рекламите, колко-
то помежду си. Например за качествата – предимствата и недостатъците 
на нова стока, за цените на стоки и услуги. За да се ориентират за коя 
политическа сила да гласуват, хората все по-често дискутират помежду 
си политически програми и изяви на лидерите. Интересуват се за мнени-
ята, оценките и отношението на другите, търсят съвети от тях. Това съз-
дава информационна база, която разкрива ново перспективно направле-
ние за научни социални изследвания. 

Възможностите, които предлагат комуникациите в социалните 
мрежи в интернет, вече се оценяват от бизнеса и масмедиите. Направе-
ни са първите стъпки за използването им – преди всичко в маркетинго-
вите изследвания, в информационното осигуряване на средствата за 
масова информация, в социологията, политиката и другаде. 

2. Информационният обмен между хората в обществото не е не-
що ново. Споделената информация „от уста на уста“ между близки, 
приятели, колеги и познати, дори с непознати, е явление с хилядолетна 

                                                 
1 Groundswell се третира в публикации на Li, Ch. и Josh Bernoff (2008, 2009). 
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давност. В това няма нищо ново. Новото днес е във възможностите, 
които предлагат съвременните комуникационни технологии. В тази 
област се наблюдават революционни промени: 

 в броя на участниците и честотата на информационния обмен 
между тях. Само за 5–6 години след появата на Facebook участниците в 
него надхвърлиха половин милиард; 

 в бързината на разпространение на информацията социалните 
мрежи в интернет нямат равни на себе си. Когато миналата година аме-
рикански самолет кацна аварийно в река Хъдсън, Ню Йорк, първи за 
това събитие съобщават участници в интернет мрежите; 

 в обхвата на тематиката – информационният обмен тук засяга 
и отразява почти всички страни на живота; 

 достъпът до този обмен е изключително лесен и много евтин. 
Само като пример ще посоча, че от тази информация бизнесът и соци-
алното управление могат да получават почти безплатна информация и 
много идеи за полезни иновации; 

 по сериозността на последиците, които може да предизвиква 
информационният обмен в социалните мрежи. При обичайните раздум-
ки между съседките една не на място казана дума можеше най-много да 
влоши отношенията между тях. В социалните мрежи на интернет една 
неуместна дума, неоснователен слух могат да предизвикат страх и па-
ника в цялото общество. Социалната значимост на информацията от 
съседските раздумки е нищожна. Общуването чрез интернет се превръ-
ща в огромна информационна база за емпирични социални изследвания. 
Без съмнение те ще бъдат полезни за решаването на много научни и 
практически задачи на обществото, например реклами за бизнеса, моби-
лизиране и енергизиране на гражданското общество за полезни социал-
ни инициативи, но и за промиване на мозъците на хората, и др. 

Създаваната чрез социалните мрежи на интернет информация е 
по същество нова и много богата информационна база за социални ем-
пирични изследвания. Така Groundswell осигурява най-евтината, най-
лесно достъпната, изключително богата по съдържанието си и много 
актуална информационна база. 

Първите, които се възползват от тази база, са големите корпора-
ции – Microsoft, IBM, Procter&Gamble, Home Depot и др. И има защо. 
Разходите, които компаниите правят за реклама и маркетингови изс-
ледвания през 2006 г., само в САЩ надхвърлят 400 млрд. долара. Мар-
кетинговите изследвания и рекламите чрез социалните мрежи в интер-
нет са значително по-евтини, много по-бързи, по-щирокообхватни. 

Вече е традиция телевизионните предавания да отпращат зрите-
лите към другата форма на интернет комуникация – Twitter – с две 
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главни цели: да им предложат допълнителна информация по дадената 
тема и на свой ред да получат обратна информация от зрителите – крат-
ки коментари, оценки и предложения, въпроси към предаванията и др. 

3. Какво може да се очаква от използването на информацията, 
произвеждана в социалните мрежи на интернет? 

 Тя се оказва отлична база за маркетингови изследвания, както 
и за провеждане на рекламни кампании сред участниците. Опитът в това 
отношение на големите бизнес организации доказва ползата от тях по 
безспорен начин; 

 От тази информация можем да получаваме отговори на много 
въпроси, които интересуват изследователите: изразени оценки и отно-
шение към реална ситуация, към икономическата криза, към дейността 
на управляващите, самооценки за собственото им положение в даден 
момент и др.; 

 Отговори на въпросите и проблемите, които вълнуват хората в 
даден момент. Например как те лично се справят с тежестите на криза-
та, кои са приоритетните за тях проблеми, как задоволяват потребности-
те се и мн. др.; 

 Лесно и бързо могат да се улавят настъпили промени във виж-
данията на хората с оценки на скоростта, посоката и интензитета на 
промяната; 

 От информацията могат да се получават оценки за вижданията 
и отношението на хората към даден проблем, програми и политики на 
управляващите. Например как те оценяват и приемат или не приемат 
различните управленски програми за социални въздействия. Доколко 
според тях те са (или не са били) нужни и ефективни. Или как оценяват 
начините, по които се решават важните за обществото проблеми; 

 Могат да се откриват полезни (при това безплатни) идеи за со-
циални или технически и технологични иновации. Например иновации 
за промяна в административното обслужване, в здравната и образовател-
ната система, маркетинга, за взаимодействията между хората и др.под.; 

 Вслушвайки се внимателно в този информационен обмен, мо-
жем своевременно да улавяме „кълновете на новото“. Или да получава-
ме ясни сигнали за онова, което хората са (или не са) готови да приемат. 
Или сигнали за вече остарялото и ненужното на обществото; 

 Информационният обмен в интернет може да ни разкрива 
важни обществени проблеми, за които съответните институции често не 
си дават сметка и закъсняват с тяхното осветляване и решаване; 

 Внимателното „слушане“ на Groundswell ще помага лесно и 
бързо да се улавят евентуални безпочвени слухове. Известно е, че те 
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почти винаги играят ролята на механизъм за създаване на социални 
напрежения, страх и паника сред населението; 

 Полезна може да се окаже информацията от социалните мре-
жи в интернет и при разработката на въпросници за социални емпирич-
ни изследвания – в разузнавателен порядък. Така в подготовката на най-
важния инструмент – въпросника – ще вземат участие и хора от социал-
ните мрежи. Това ще помага да не се пропуснат важни въпроси, които 
вълнуват хората; 

 Социалните мрежи в интернет са ценен неопосредстван из-
точник на информация по различни „деликатни“ въпроси. Например за 
корупционните практики, за мащабите на разпространение на наркоза-
висимостта сред различни групи от населението, за противообществени 
прояви и още много други неща; 

 Чрез споделената информация общуващите в интернет мрежа-
та могат да правят спонтанна или преднамерена реклама (или антирек-
лама) на стоки и услуги, да влияят върху рейтинга на политически ли-
дери, на институции, на бизнес организации, на агенции и др.; 

 Чрез информационния обмен в социалните мрежи много бързо 
могат да се разпростират и да се активизират (енергизират) различните 
инициативи на гражданското общество. 

Обобщено тези очаквания са представени на Схема 1. 

 
Схема 1 

 
4. Вън от възможността за научни изследвания Groundswell разк-

рива и други възможности – преди всичко да се влияе организирано и 
целенасочено върху съзнанието и поведението на хората. Влиянието 
може да бъде в съгласие с обществения интерес, но може да „работи“ и 
против него – в полза на нечии егоистични интереси. Връзката между 
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информационния обмен в социалните мрежи на интернет и активността 
на гражданското общество е очевидна. Няма съмнение, че тя все повече 
ще се развива и интензифицира. Например за организиране и активизи-
ране на гражданското общество с оглед на решаването на важни соци-
ални, икономически и политически проблеми или за организирани общи 
действия на групи със специфични проблеми – учени, професионални 
общества, болни, безработни и др. 

5. Но комуникациите в социалните мрежи в интернет предлагат 
не само предимства за провеждане на научни емпирични изследвания. 
Groundswell може лесно да бъде използван и за манипулиране на об-
щественото мнение в определени насоки. В този смисъл „Newsweek“ 
предупреждава, че „Facebook може да причини повече зло, отколкото 
добро“. И добавя: „Facebook ви наблюдава непрекъснато“. Без съмнение 
в тях се крият и рискове за нараняване на обществените интереси. 

Подобни рискове могат да възникват от непреднамерени или на-
пълно преднамерени действия на част от участниците в информацион-
ния обмен в социалните мрежи. Примери в това отношение вече има 
много. Преувеличени и дори измислени се оказаха тревогите с птичия 
грип2. За информационната кампания срещу свинския грип има съмне-
ние, че е била целенасочена манипулация на населението. Мотивите за 
това са ясни3. Могат да се посочат и много други примери, но това едва 
ли е нужно, за да се види и осъзнае проблемът за вредните за общество-
то последици от това. 

Ясно е, че по този начин социалните мрежи в интернет придоби-
ват огромно влияние и власт. Те могат да подкрепят или да се противо-
поставят, да дискредитират и да провалят намерения и действия, насо-
чени към защита на обществения интерес, да създават възможности и за 
организирано лобиране в полза на лични или групови егоистични инте-
реси. Чрез участници в социалните мрежи може да се манипулира об-
щественото мнение, да се промиват мозъците на хората. Изобщо могат 
да дирижират насоките за формиране на отношение и поведение сред 
различни групи от населението във вреда на обществения интерес, да 
създават напрежения с далеч отиващи и непредвидими последствия. 
Прецеденти като посочените по-горе – и на българска почва, и в свето-
вен мащаб, вече има немалко. 

                                                 
2 Има оценки, че от него за последното десетилетие в света са починали около 76 лица. 
Явно някой е бил заинтересован да пласира ваксината тамифлу. 
3 Не е известно дали у нас неоснователните предупреждения в интернет мрежата за „не-
годната“ вода на язовир „Искър“ са плод на случайна заблуда, или са били режисирани от 
заинтересовани. 
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Независимо дали става дума за неволни заблуди или за целенасо-
чена и преднамерена манипулация на общественото мнение, рисковете, 
за които говорим тук, не са илюзорни, а напълно реални. По принцип са 
непредсказуеми, често със сериозни негативни последици. Това обосно-
вава задачата за търсене на механизми за действен социален контрол 
срещу подобни рискове. 

6. Потребността от научни изследвания на феномена „Groundswell“ 
От всичко казано ясно се вижда необходимостта от развитието на 

теорията и методологията на тези нови по същество социални изследва-
ния. Чрез тях ще се осветлява теоретически пътят на емпиричните изс-
ледвания, базирани на информацията от интернет общуването. И тъй 
като става дума за принципно нов социален обект, има основание да се 
говори за напълно свободна изследователска ниша – и в теоретичен, и в 
методологически план. Обект на изследване могат да бъдат всички проб-
леми, аспекти и елементи на бъдещата теория и методология на феноме-
на „Groundswell“. Става дума за изясняване и моделиране на същността, 
съдържанието и спецификата на изследвания обект; за разкриване, моде-
лиране и описание на неговите форми и механизми на функциониране; 
за развитие на специфичния понятиен апарат; за осветляване, дефинира-
не и разработване на основните компоненти на този обект; за класифи-
кации и систематизации на неговите елементи; за изследване на връзките 
на обекта и в частност на факторната му обусловеност; за осветляване на 
предимствата и ограниченията, както и на ефективността на този вид 
изследвания; за оценки на възможностите на информацията от това об-
щуване за научни изследвания; за рисковете, които се съдържат тук; за 
разработване на механизми за социален контрол върху очакваните рис-
кове; за организиране и управление на социалните емпирични изследва-
ния, базирани върху тази информация, и още мн.др. 

Същото се отнася и до развитието на методологията, отнасяща се 
до изследването на този феномен, до развитието и обогатяването на: 
подходите и техниките за мониторинг на произвежданата в Groundswell 
информация; методите и техниките за обработка, обобщенията и анали-
зите на информацията; оценката на факторни влияния; оценката на 
грешките и още мн.др. 

Всичко това предпоставя задачата за търсене на полезни идеи 
иновации в тази нова и перспективна технология на емпирични социал-
ни изследвания. 

Съществуват и редица неосветлени управленски, правни и органи-
зационни проблеми. Досегашният опит показва, че Groundswell се превръ-
ща все повече в действен механизъм за влияние в обществото както с по-
ложителни, така и с отрицателни (от гледна точка на обществените интере-
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си) механизми. Само като пример ще посоча задачата за конструиране и 
внедряване на адекватни методи за контрол срещу рисковете от накърнява-
не на обществените интереси. Или обратно – механизми за стимулиране на 
полезните инициативи на гражданското общество. 
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МЯСТОТО НА НАУЧНИЯ СПОР 
В ТЕОРИЯТА ЗА КОНФЛИКТИТЕ 

 
проф. дсн Димитър Димитров 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 

Социологическа същност на научния спор 
 
Интересът към научния спор и неговата връзка с конфликта в со-

циологията не е от днес. Погледнато исторически, тази връзка попада в 
полезрението на социолозите още през 30-те години на миналия век. 
Социологията на науката, чиито корени са в социологията на познание-
то, е свързана с имената на Макс Шилер (1926) и Карл Манхатм (1952). 
Нейното по-нататъшно развитие като наука се дължи изключително 
много на американския социолог Робърт Мъртън (1930), чиито трудове 
са посветени на редица важни методологически проблеми и аспекти на 
научната дейност. Основно тази дейност – отбелязва Робърт Мъртън – 
изисква от социолога отговор на пет важни въпроса1: 

 Къде: коя е основната изследователска база; какво знаем за ос-
новните участници в дейността от социална гледна точка (възраст, пол, 
начин на организация) или от гледна точка на културата (мнение, етнос); 

 Какво: какво анализираме, кои сфери на познанието са ангажира-
ни (научно знание, идеология, политика, морал или религия) и кои аспекти 
(теоретико-практически отношения, експериментални отношения); 

 Как: по какъв начин крайните продукти от дейности са свърза-
ни с тяхната екзистенциална база; 

 Защо: каква е потребността от подобно обвързване, да се конт-
ролира природата, да се осигури властта...; 

 Кога: в какви социално-исторически условия се появява тази 
дейност. 

Отговорът на тези въпроси, поставени от Робърт Мъртън, ни от-
вежда директно към характера на научното познание и свързаната с 
него научна обективна истина. Като изследва причините за кризата на 
европейските науки, Едмунд Хусерл отбелязва, че научната обективна 

                                                 
1 Roynaud, Dominique. Sociologie des controverses scientfiques puf. 2003, 2–3. 
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истина представлява най-вече констатация на това, което светът – както 
физическият, така и духовният – фактически е2. Усетил сложния и не-
пълен характер на това определение, Едмунд Хусерл риторично си за-
дава въпроса възможно ли е светът и човешкото съществуване в него да 
имат смисъл само ако науките приемат за истина онова, което е обек-
тивно. И тук той отново се позовава на историята, на човешкия опит по 
оригинален начин, възкликвайки: „Можем ли да се примирим с това, 
можем ли да живеем в този свят, чието историческо случване не е нищо 
друго, освен непрекъсната плетеница от илюзорни подеми и горчиви 
разочарования?“3. 

Стремежът към научно знание естествено минава през сложните 
въпроси, свързани с търсенето на истината и обективно верните обясни-
телни теории. Тук ще се позовем на Карл Попър като на един от воде-
щите изследователи по тези въпроси и на неговото настояване да се 
разграничава истината от сигурността при търсене на знанието. Човеш-
ко е да се греши, отбелязва Карл Попър, а всяко човешко знание може 
да съдържа грешки и следователно е несигурно. „Съществуват несигур-
ни истини – дори верни твърдения, които смятаме за неверни; не същес-
твува обаче несигурна сигурност“4. 

И за да се върнем към социологическата същност на научния 
спор, ще отбележим, че без него процесът на търсене на научно знание 
на обективната истина би се забавил неимоверно много, а много истини, 
които констатираме в днешния ден, могат да се окажат неистини в ут-
решния ден. В този смисъл научният спор е своеобразен катализатор, 
играе стимулираща, градивна роля в развитието на научното познание. 

 
Научният спор не е конфликт между изследователи в 

търсенето на обективната истина 
 
В социологическата литература, а така също и в конфликтология-

та, се прави разлика между спор и конфликт. Въпреки това обаче прак-
тиката, свързана с регулирането, управлението на конфликтите, все още 
понякога ги свързва неправомерно. Например такъв е случаят с нашето 
законодателство в областта на трудовите отношения, където законът, 
регулиращ тези отношения, е озаглавен „Закон за трудовите спорове“, а 
не за разрешаване на конфликти. Онова, което трябва да се отбележи 
веднага, е фактът, че не всеки спор води до конфликт, докато във всеки 

                                                 
2 Хусерл, Едмунд. Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология. 
KX-varius, 1976, с. 18. 
3 Цит. съч., с. 19. 
4 Попър, Карл. В търсене на по-добър свят. Калъс и космополит, 2003, с. 17. 



СОЦИОЛОГИЯ 

 128 

конфликт са налице понякога много и различни видове спорове. Науч-
ният спор и свързаната с него проблематика са част и от теорията за 
конфликтите. С негова помощ, погледнато в исторически план, са се 
родили много от съвременните теории в науката. Достатъчно е само да 
припомним как се ражда теорията за конфликтите в остър спор между 
родоначалника на структурния функционализъм Талкът Парсънз и Ралф 
Дарендорф – един от създателите на теорията за конфликтите. Основни-
ят въпрос в спора е каква роля играе конфликтът за развитието на об-
ществената система: стимулираща развитието на системата или задър-
жаща нейното развитие. В хода на този разгорещен спор Р. Дарендорф 
обвинява Т. Парсънз в романтизъм, защото отрича стимулиращата роля 
на конфликтите за развитието на обществената система и предлага отс-
траняване, премахване на конфликтите в нея с цел да се запази равнове-
сието (хомеостазисът) на системата. До остри сблъсъци както между 
споменатите автори, така и между техните последователи, не се стига. 
Днес двете теории имат своите многобройни критици, но и последова-
тели, ангажирани с развитието на научната критика. Тази критика е 
доведена до съвършенство, или по-точно е заложена в основите на съв-
ременната критическа теория. Както отбелязва Крейг Калхун, критичес-
ката теория трябва да се разглежда не просто като школа, а като корпус 
от взаимно проникващи се изследвания, който изисква и произвежда 
критика в четири смисъла: 

 Критическо ангажиране със съвременния социален свят на те-
оретика, който си дава сметка, че съществуващото състояние на нещата 
не изчерпва всички възможности и съдържа положителни импликации 
за социалното действие; 

 Критическо разбиране за историческите и културните условия 
(както социални, така и личностни), от които зависи собствената инте-
лектуална дейност на теоретика; 

 Непрестанно критическо преразглеждане на конститутивните 
категории и концептуалните рамки на разбирането на теоретика, вклю-
чително историческото създаване на тези рамки; 

 Критическа конфронтация с други социални обяснения, която 
не само установява техните добри и лоши страни, а и показва причини-
те, които стоят зад техните слепи петна и недоразумения, и демонстрира 
способност за установяване на техните разкрития на по-здрава основа5. 

Този сравнително дълъг цитат издава споделените от автора на 
тази статия ценности и цели, свързани с развитието на научното позна-
ние, обосновани от Крейг Калхун, при спазването на уговорката, че и 

                                                 
5 Калхун, Крейг. Критическа социална теория. С.: КХ, 2003, 68–69. 
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четирите форми на критика трябва да се разглеждат в контекста на оп-
ределен вид историческо разбиране и анализ6. 

В заключение, без да се впускаме подробно в теорията на конф-
ликтите, за да обосноваваме мястото на научния спор в нея, ще отбеле-
жим, че на проблематиката, свързана с конфликтите, сме посветили 
отделно монографично изследване („Управление на конфликтите“, 
2005) и затова тук ще се задоволим само с дефинирането на споменати-
те основни понятия. Това е необходимо, защото, както отбелязва Ралф 
Дарендорф, „понятията трябва да се научат да ходят, преди човекът да 
може да започне нещо с тях“7. 

Според нас конфликтът трябва да се разглежда преди всичко като 
особено психично състояние на участниците в него. Това състояние се 
характеризира най-често с напрежение, стълкновение, единоборство, 
съперничество. То е следствие от сблъсъка на осъзналите непримири-
мия характер на своите интереси участници в конфликти, които имат 
различни социални позиции, отношения и цели. Както вече отбелязах-
ме, не всеки спор води до конфликт, по-скоро спорът индикира възмож-
ност за избухване на конфликт, ако последният не се управлява, за да се 
разреши успешно. Възможно е и друго обяснение: спорът да се разг-
лежда като отдушник, като средство за разрешаване на конфликт, осо-
бено ако в хода на разгръщащия се спор се намеси и медиатор. От начи-
на, по който ще реагира медиаторът, понякога зависи и съдбата на на-
учния спор. 

 
Литература 

1. Дарендорф, Ралф. Съвременният социален конфликт. С.: ЦИД, 1993, с. 28. 
2. Калхун, Крейг. Критическа социална теория. С.: КХ, 2003, 68–69. 
3. Попър, Карл. В търсене на по-добър свят. Калъс и космополит, 2003, с. 17. 
4. Хусерл, Едмунд. Кризата на европейските науки и трансценденталната фе-
 номенология. KX-varius, 1976, с. 18. 
5. Roynaud, Dominique. Sociologie des controverses scientfiques puf. 2003, 2–3. 
 
 

                                                 
6 Цит. съч., с. 69. 
7 Дарендорф, Ралф. Съвременният социален конфликт. С.: ЦИД, 1993, с. 28. 



НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 130 

АЕЦ „КOЗЛОДУЙ“ 
И СИГУРНОСТТА НА ПОЛИЦИЯТА 

 
доц. д-р Никифор Стефанов 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 
1. Анализ на състоянието на проблема 
 
Въпреки много строгите мерки за сигурност при експлоатация на 

различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани 
системи за управление, контрол и защита, известни са случаи на аварии 
в някои държави (Канада, САЩ, Великобритания, СССР, Япония), при 
които са изхвърлени значителни количества радиоактивни вещества в 
атмосферата и е причинено радиоактивно замърсяване на околната сре-
да. Анализът на тези случаи показва, че най-често те се дължат на греш-
ки от страна на обслужващия персонал или на природни бедствия. 

1.1. Характеристика на АЕЦ „Козлодуй“ 
Атомната електроцентрала „Козлодуй“ (АЕЦ „Козлодуй“) е енер-

гиен обект със стратегическо значение за икономиката на Република 
България. Годишният дял в националното електропроизводство през 
последните години е над 40 %. Това определя особено важното значение 
на предприятието като фактор за икономическата стабилност в региона-
лен и национален план. АЕЦ „Козлодуй“ има изградени 6 блока с обща 
електрическа мощност 3760 МВ. В изпълнение на поетите ангажименти 
на България, свързани с присъединяването на страната към Европейския 
съюз, АЕЦ „Козлодуй“ прекрати експлоатацията на първите 4 енергоб-
лока преди изтичане на проектно предвидения им ресурс. 

От 1.I.2007 г. в АЕЦ „Козлодуй“ в редовна експлоатация се нами-
рат 2 блока ВВЕР-1000 (V и VI), и делът на централата в националното 
електропроизводство за годината е 34 %. Пети енергоблок е въведен в 
редовна експлоатация през 1989 г., а шести – през 1991 г. Пети и шести 
енергоблок са реакторни установки проект В-320 [1]. На 2.X.2009 г. 
председателят на Агенцията за ядрено регулиране издаде нови лицензи 
за експлоатация на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“. Срокът на ва-
лидност на лицензите е съответно 8 години за V блок и 10 години за VI 
блок. Документите са издадени по реда на чл. 22 от Наредбата за изда-
ване на лицензи и разрешения за безопасно използване на ядрената 



доц. д-р Никифор Стефанов 

 131

енергия, а именно подновяване на стария лиценз поради изтичане на 
срока му на валидност. 

Технологичните схеми на енергоблоковете на АЕЦ „Козлодуй“ са 
двуконтурни. Първият контур е радиоактивен. Неговото предназначение 
е да отведе отделената в активната зона на реактора топлина чрез паро-
генераторите към втория контур. Състои се от главен циркулационен 
контур и спомагателни системи. Главният циркулационен контур е със-
тавен от реактор и 6 циркулационни кръга с 6 парогенератора, 6 главни 
циркулационни помпи, спирателни вентили и тръбопроводи. 

Вторият контур е предназначен за генериране на пара и предава-
нето ù в турбогенераторите за произвеждане на електрическа енергия. 
Той включва парогенератор, 2 турбоагрегата за наситена пара с мощ-
ност по 220 МВ и спомагателно оборудване в машинната зала (конден-
затори, система за регенерация, помпи и др.). 

В активната зона на реактор тип ВВЕР се разполагат 72 т ядрено 
гориво (обогатен до 3,5 % уранов двуокис от уран 235), разпределено в 
163 горивни касети с 312 топлоотделящи елемента (ТОЕЛ) [6]. Еже-
годно в реактора се заменя 1/3 от горивото с ново, като отработеното 
гориво се съхранява в басейн във водна среда. 

Най-важният елемент от оборудването на АЕЦ е корпусът на ре-
актора. Неизправностите по него са недопустими. Разрушаването на 
корпуса води до катастрофално изхвърляне на радиоактивни продукти в 
резултат на пълното изтичане на охлаждащия топлоносител и свързано-
то с него стопяване на активната зона. 

Реакторите ВВЕР-1000 са оборудвани с 3 независими системи за 
аварийно охлаждане на реактора за високо, средно и ниско налягане, 
всяка от които е резервирана по производителност и електрозахранване. 

За оценка на опасността от аварии в АЕЦ като основна величина 
се използва „максималната проектна авария“, при която защитните сис-
теми на централата трябва да осигурят необходимата безопасност. Не-
зависимо от това при „максималната проектна авария“ може да се пре-
дизвикат и разтопяване на активната зона на реактора и отделяне на 
ограничени количества радиоактивни продукти, тъй като надеждността 
на системата за безопасност не може да се приеме за 100 %. 

На реакторите ВВЕР-1000 е предвидена система за осигуряване 
на безопасност при мигновено и пълно скъсване на тръбопровод от 
първия контур с максимален диаметър 850 мм и на свързаното с това 
бързо изтичане на голямо количество активност с парата и водата и 
повишаване на налягането в пространството под защитната обвивка. 
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1.2. Причини за възникване на аварии в АЕЦ 
Причините за възникване на авария в атомна електроцентрала 

най-общо могат да бъдат обективни и субективни. 
Към обективните причини могат да се отнесат: нарушенията или 

повредите в техническите системи, възли и детайли; в технологическия 
процес; в системите за защита; възникването и въздействието на сти-
хийни бедствия; саботажи и терористични действия или нападение на 
противник. 

Нарушенията или повредите в техническите системи, възли и де-
тайли са тясно свързани с възникването на нарушения в технологичес-
кия процес, т.е. в режима за експлоатация. Като възможни технически 
повреди могат да се посочат: повреди на въртящата се част на турбина-
та, предизвикваща изключването на АЕЦ; разхерметизация на тръбоп-
роводи, паропроводи и др.; повреда на тръба на парен генератор със 
загуба на външна мощност и утечка на пара; задиране на помпа за ох-
лаждане; загуба на външна мощност или загуба на вътрешна мощност 
на ток (спиране на токозахранването) и редица други. 

Съществена причина за възникване на авария може да бъде пов-
редата или излизането от строя на една от защитните системи на АЕЦ. 
А те са няколко и изпълняват различни определени функции: аварийно 
охлаждане; защита от повишено налягане; защита на реакторното прос-
транство; локализиране на аварии (локализиране на изхвърлянето на 
радиоактивни вещества); безопасност на електроснабдяването; радиоак-
тивен контрол; противопожарна безопасност; управление на безопас-
ността; автоматично изключване и др. 

Сериозна причина за възникване на авария може да бъде възник-
ването на стихийно бедствие или външна авария в непосредствена бли-
зост до АЕЦ; земетресение, свличане на земни маси, наводнение, про-
дължително засушаване, ураган, възникване на пожар, самолетна катас-
трофа, възникване на заразяване от промишлени отрови и др. 

Субективните причини за възникване на авария могат да бъдат 
най-разнообразни, но се свеждат до две основни групи – нарушение на 
правилата и инструкциите за експлоатация, контрол и ремонт на АЕЦ; и 
недостатъци в проектирането и изграждането на АЕЦ, които се проявя-
ват при определени условия. 

1.3. Характеристика на възможните аварии в АЕЦ 
Експериментално е установено, че в случай на най-тежката от 

възможните аварии механическата енергия на взрива може да превиши 
само с 1 % енергията на делящите се ядра. Това значи, че мощността на 
топлинния взрив на реактора е няколкостотин пъти по-малка от мощ-
ността на взрива на номинална атомна бомба, еквивалентна на 20 кт 
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тротил. По такъв начин високата потенциална опасност на АЕЦ в слу-
чай на авария е обусловена основно от изхвърлянията в околната среда 
на радиоактивни продукти на делене, натрупани в реактора за времето 
на неговата работа. 

При нормален режим на работа на реактора, т.е. докато се осигу-
рява достатъчно топлоотнемане на активната зона, натрупаните продук-
ти на делене се задържат в топлоотнемащите елементи. Излизане на 
радиоактивни продукти извън обвивката на топлоотделящите елементи 
(първата защитна бариера) може да стане, когато ядреното гориво е 
силно прегрято и частично стопено. Такива условия възникват, когато 
топлината, получавана при делене на ядрата, е по-голяма, отколкото 
отнеманата от топлоносителя. Причина за това може да бъде в частност 
запушването или скъсването на тръбопровода на първи контур за реак-
тори от типа ВВЕР в резултат на неизправност на главните циркулаци-
онни помпи или течове в контура. Прегряване на горивото е възможно 
при нарастване на мощността на реактора, а следователно и енергоотде-
ляне извън диапазона на работоспособност на системата за топлоотне-
мане. Тази ситуация преди всичко може да се наблюдава при работа на 
реактора в преходни режими. 

Ядрата на уран 235 под въздействието на неутроните могат да се 
разделят по 30–40 различни начина. Най-голям е добивът, т.е. с най-
голяма вероятност се образуват радионуклиди с масови числа 90–100 и 
135–145. Периодите на полуразпадане на различните продукти на деле-
не мгат да бъдат в много широк интервал от време – от няколко части от 
секундата до няколко стотици хиляди години. Например 94Kr има пери-
од на полуразпадане, равен на 0,4 сек.; 93Rb – 5,9 сек.; 131I – 8,1 деноно-
щия; 90Sr – 28 години; 137Cs – 30,2 години; 142Ce – 5.106 години и т.н. [1]. 

1.4. Поразяващи фактори при авария в АЕЦ „Козлодуй“ 
В района на АЕЦ „Козлодуй“ и на непосредствено прилежащия 

до нея район – т.нар. „санитарнозащитна зона“ (СЗЗ) с радиус 3 км, 
поразяващите фактори при авария в АЕЦ са парният взрив, прониква-
щата радиация и радиоактивното замърсяване, а извън АЕЦ и СЗЗ – 
само радиоактивното замърсяване, съпроводени с пожари и разрушения. 
Пожари могат да възникнат и в населени места извън СЗЗ поради бързо-
то им и неорганизирано напускане от населението, при което остават 
включени газови и електрически консуматори. 

Парният взрив се получава в реактора на атомната централа. 
Обогатеният уран при контакт с водата се разпада поради разхермети-
зирането на тръбопроводи. Водата се нагрява до температура около 
320°С и се създава налягане около 16 МРа, от което могат да се разру-



НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 134 

шат и разхеметизират тръбопроводите и самото реакторно помещение. 
То създава възможност за изтичане на радиоактивна вода. 

Ядреното гориво маже да се стопи напълно или частично, от кое-
то се определя и количеството на изхвърлените радиоактивни вещества, 
включващи продукти на деленето при верижната реакция, трансуранови 
и активирани продукти, получавани при облъчване с неутрони на струк-
турни и други материали във и около реактора. Продуктите на деленето 
на ядреното гориво съставляват около 250 вида радиоактивни изотопи с 
различен период на полуразпадане (от няколко минути до няколко де-
сетки години). Твърдите частици сред продуктите на делене могат да 
имат големина от 0,01 до 10 микрона. Поради високата си радиоактив-
ност те са придобили наименованието „горещи“ частици. 

След аварията в чернобилската АЕЦ бяха идентифицирани „го-
рещи“ частици посредством рентгенов микроанализ, които съставляваха 
уран (ядрено гориво) под формата на уранов двуокис. Това е характерно 
за ядрени реактори, тъй като урановият окис се топи при висока темпе-
ратура (2750С) [5]. 

Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества могат да се 
издигнат на височина 150–400 м над земната повърхност. Под действие 
на земната гравитация част от радиоактивните частици се утаяват в 
района на аварията, а друга част се отнасят от въздушните течения на 
големи разстояния, отлагат се (утаяват се) върху повърхността и обра-
зуват радиоактивното замърсяване на въздуха, растителността, почвата, 
водата, храните от животински и растителен произход и др. Радиоак-
тивното замърсяване при радиационна авария има следните специфични 
особености: формирането на радиационната обстановка става бавно, 
причина за което е бавното утаяване на радиоактивния облак; замърсе-
ните с радионуклеиди площи са големи; радиоактивното замърсяване е 
нехомогенно; обектите по следата са пълно и дълбоко замърсени; до-
пустимите норми за радиоактивно замърсяване са по-ниски; деконтами-
нацията е трудна, продължителна и системна. 

По своята същност и действие проникващата радиация, която се 
проявява в района на АЕЦ, е еднаква с тази при ядрен взрив. 

За действие на ударна вълна може да се говори само в случай, че 
възникне парен взрив в района на реакторното помещение. 

 
2. Прогнозиране на авария в АЕЦ „Козлодуй“ и оценка 

на заплахата за националната екологична сигурност 
 
Съгласно с общите положения за осигуряване безопасност на 

атомните електроцентрали (ОПБ-88) към надпроектните се отнасят тези 
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аварии, които са предизвикани от неотчетени в проекта изходни съби-
тия или от проектни изходни събития, съпроводени с допълнителни в 
сравнение с проекта откази на системите за безопасност; от погрешни 
действия на персонала, които могат да доведат до тежки повреждания 
или разтопяване на активната зона и при които смекчаването на пос-
ледствията се постига посредством управление на аварията и/или реали-
зация на плановете за защита на персонала и населението [1]. 

За класифициране на авариите според тежестта на последствията 
за самата АЕЦ, за околната среда и населението е използвана междуна-
родната скала INES, разработена от MАAE. При тази класификация са 
взети под внимание три основни критерия: въздействие на аварията вър-
ху околната среда и населението; въздействие на аварията върху самата 
АЕЦ и персонала; състояние на бариерите за защита в дълбочина. 

В случай на частично – 3 %, стопяване на активната зона на реак-
тор В-320 за нуждите на планирането на действията при аварийна обс-
тановка са направени с американската програма „CRAC – 2“ [1] пресмя-
тания за определяне на радиационните последствия в централата и в 
район с радиус 100 км около нея (при примерна авария VII степен – 
„тежка авария“). 

Пресмятанията са направени въз основа на следните допускания: 
– пълен отказ на спринклерната система; 
– скорост на вятъра – 2 м/сек. (7,2 км/ч.); 
– височина на изхвърляне на радиоактивността – 20–30 м; 
– най-неблагоприятни метеорологични условия (категория F по 

скалата на Pasqvil). 
Съгласно със средногодишната метеорологична прогноза за ра-

йона на АЕЦ „Козлодуй“ най-вероятни направления за разпространение 
на радиоактивния облак са Козлодуй–Кнежа (80 % от случаите) и Коз-
лодуй–Монтана (20 % от случаите). 

При такава обстановка по данни на прогноза за основния вариант 
(посока на вятъра запад-северозапад) може да се очаква замърсяване в 
землищата на 8 населени места (Козлодуй, Хърлец, Гложене, Мизия, 
Сараево, Войводово, Кнежа, Пелово) с около 31 000 души население, 35 
000 глави едър и дребен рогат добитък и 280 000 дка обработваеми земи 
със селскостопански култури [1]. 

В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента 
на аварията на заразяване може да се подложи територия с радиус от 30 
до 50 км, или общо 95–100 км2. При направление на вятъра североизток 
може да се очаква замърсяване в землищата на 9 населени места: Козло-
дуй, Бъзовец, Септемврийци, Владимирово, Кобиляк, Мърчево, Бойчи-
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новци, Портитовци и Ерден с около 26 000 души население, 28 000 гла-
ви добитък и 410 000 дка обработваеми земи [1]. 

Характерът на радиационното въздействие върху населението 
при авария в АЕЦ „Козлодуй“ ще зависи от състава на радиоактивните 
продукти, изхвърлени във външната среда, и от закономерността на 
тяхното разпространение. Затова следва да се знаят съставът на нуклeи-
дите, натрупани в реактора и пътят на тяхното въздействие върху чове-
ка. Радиоактивните вещества, изхвърлени в атмосферата от реактора в 
процеса на аварията, се разпространяват по направление на вятъра. С 
течение на времето те се утаяват от облака на повърхността на земята, 
образувайки т.нар. „радиоактивна следа“. Хората, намиращи се в радио-
активната следа в момента на преминаване на облака са подложени 
както на външно, така и на вътрешно облъчване вследствие на попада-
нето на радиоактивни вещества в организма по инхалационен път. 
Прогнозните данни показват, че при авария със скъсване на главен цен-
трален тръбопровод и 3 % стопяване на активната зона на реактор тип 
ВВЕР се създава тежка радиационна обстановка в централата и околния 
район с радиус около 37 км [4]. 

В резултат на изхвърляне в околната среда на големи количества 
радиоактивни изотопи ще се получи радиоактивно замърсяване на поч-
вата, селскостопанските култури, растителността, водата и въздуха, 
многократно превишаващо допустимите норми и обхващащо територия 
с радиус повече от 100 км около АЕЦ „Козлодуй“. 

Анализът на данните за размерите на прогнозираните радиоак-
тивни замърсени зони и попадащите в тях население и материални цен-
ности показва, че възникването на авария от VI–VII степен (тежка, гло-
бална авария) в АЕЦ „Козлодуй“ се явява заплаха за националната еко-
логична сигурност. Радиоактивното замърсяване ще доведе до промяна 
на химическия състав на почвата, замърсяване на атмосферата и водите, 
вредно въздействие върху растенията, животните и човека. Или, казано 
по друг начин, до нарушаване на екологичната сигурност на страната. 
Големият обем от задачи по ликвидиране на последствията от аварията, 
специална и санитарна обработка на населението и селскостопанските 
животни, локализиране и гасене на пожари увеличат размерите на еко-
катастрофата. 

 
3. Опазване на обществения ред и противодействие на 

престъпността в районите на заразяване 
 
Главна дирекция „Охранителна полиция“ е национална специа-

лизирана охранителна и контролна структура на МВР за опазване на 
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обществения ред, противодействие на престъпността и участие в разс-
ледване на престъпления. Органите на Главна дирекция „Охранителна 
полиция“: 

1) осъществяват дейности по опазване на обществения ред и без-
опасността на движението; 

2) извършват превантивна дейност, като: 
а) изучават и анализират причините и условията, благоприятст-

ващи нарушенията на обществения ред и безопасността на движението 
по пътищата; 

б) разработват и осъществяват мерки за недопускане, отстраняване 
и ограничаване на причините и условията, благоприятстващи нарушения-
та на обществения ред и безопасността на движението по пътищата; 

в) изпълняват сигнални функции по отношение на физически и 
юридически лица за отстраняване на причините по букви а) и б); 

г) планират, координират и контролират самостоятелно и съвмес-
тно с други държавни органи и организации изпълнението на преван-
тивни мероприятия; 

д) разработват и осъществяват стратегии и политики за охрана на 
обществения ред и безопасността на движението по пътищата; 

е) информират участниците в движението за пътнотранспортната 
обстановка в страната; 

ж) анализират състоянието на пътния контрол, организацията на 
движението и аварийността на пътищата в страната; 

3) организират и контролират охраната на обекти и мероприятия; 
4) контролират безопасността на движението; 
5) организират регистрацията, отчета и контрола на техническото 

състояние на пътните превозни средства, на водачите на МПС и издава-
нето на свидетелствата за правоуправление; водят на отчет пътнотранс-
портните произшествия и анализират последиците от тях; 

6) организират, контролират или осъществяват пилотиране и съп-
ровождане на официални лица, делегации и товари по ред, определен с 
акт на министъра на вътрешните работи; 

7) методически ръководят, контролират и осъществяват дейнос-
ти, свързани с общоопасни средства; 

8) охраняват обекти с комплексно използване на полицейски сили 
и сигналноохранителна техника (СОТ); 

9) контролират частната охранителна дейност; 
10) осъществяват развъдна дейност, използват служебни животни 

и обучават служители за тяхното използване; 
11) събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и 

предоставят информация, организирана в автоматизирани информаци-
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онни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон за 
изпълнение на правомощията по направления на дейност; 

12) проучват и оценяват полицейските методи и тактики за опаз-
ване на обществения ред и безопасността на движението и правят пред-
ложения за тяхното усъвършенстване; 

13) дават становища по проекти на нормативни и други актове за 
опазването на обществения ред, превенцията на правонарушенията и 
безопасността на движението по пътищата; издават разрешения, лицен-
зи, справки и други документи по направления на дейност, когато това е 
предвидено в нормативен акт; 

14) въвеждат временни ограничения при условия и по ред, опре-
делени в нормативен акт; 

15) прилагат мерки за административна принуда и осъществяват 
административнонаказателна дейност. 

За защита на органите на Охранителна полиция, оказали се в ра-
йоните на заразяване при противодействието на престъпността и опаз-
ването на обществения ред, е целесъобразно да бъдат взети мерки, кои-
то в зависимост от ситуацията, от радиационната обстановка по време 
на аварията и след нея, както и в зависимост от прогнозата за очаквани-
те радиоактивни замърсявания и дози, се прилагат в различна степен, за 
различни периоди от време и в различна последователност. 

Такива мерки, които са и съставни части на всеки предварително 
подготвен авариен план, включват: 

1) ограничаване на пребиваването на състава на нарядите при 
осъществяването на патрулно-постовата дейност в открити места, 

2) намаляване на дължината на маршрутите и границите на пат-
рулните участъци съобразно с размерите на заразените райони; 

3) възможно по-плътно затваряне на служебните помещения (зат-
варяне на врати, прозорци, вентилационни отвори, отвори на комини); 

4) предпазване от запрашаване и вдишване на прах при работа и 
пребиваване на открито при следните наряди: патрул, пост, подвижна 
полицейска група, контролнопропускателен пункт, пост за наблюдение, 
оперативноиздирвателна група, патрул за съпровождане, пост за съпро-
вождане на кордон, група за блокиране, секрет и резерв и дейности при 
сигнал за домашно насилие, при охрана на обекти на СОТ, при осъщес-
твяване на пътен контрол, при специализирани полицейски операции, 
при сигнал за извършено престъпление, при пътнотранспортно произ-
шествие, при подготвен или извършен терористичен акт и др.; 

5) приемане на лекарствени препарати, които възпрепятстват или 
намаляват инкорпорирането на определени радионуклиди. Така напри-
мер приемането на препарати, съдържащи стабилен, нерадиоактивен йод 
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(т.нар. „йодна профилактика“), блокира щитовидната жлеза и осуетява 
натрупването на радиоактивните изотопи на йода в нея при вдишване 
или поглъщане на радиоактивно замърсени въздух, храни и течности; 

6) ограничаване на използването на вода по време на наряд за 
осъществяване на патрулно-постова дейност от открити водоеми, на 
дъждовна вода или на сняг за питейни и битови нужди; 

7) евакуация при необходимост на областните дирекции на МВР, 
районите полицейски управления или полицейски участъци от терито-
рии, в които радиоактивното замърсяване би могло да достигне високи 
стойности и би било сравнително трайно; 

8) деконтаминация (дезактивация) на служители, които са с ради-
оактивно замърсена кожа и/или облекло, а така също и на замърсени 
предмети, транспортни средства, сгради, съоръжения, съобщителни 
артерии и др.; 

9) обработка (измиване, изкисване с често сменяне на водата, от-
страняване на повърхностния слой) на хранителни продукти (предимно 
от растителен произход), които са замърсени с радиоактивни вещества; 

10) ограничаване и спиране за различен период от време на кон-
сумацията на хранителни продукти при недопустимо високи концент-
рации на радионуклиди в тях; 

11) организиране на храненето в закрити помещения; 
12) широко използване на индивидуални и колективни средства 

за защита. 
Вземането на решение за оповестяване и провеждане на опреде-

лени мерки за защита на структурите на Охранителна полиция и въвеж-
дането в действие на предварително разработен план за аварийни ме-
роприятия зависят от конкретната оценка на радиационната обстановка 
и на мащаба на аварията още в първите часове след констатирането ù – 
още на първия, най-ранния етап на аварията. 

Оценка на радиационната обстановка се прави въз основа на: 
– данните за количеството и състава на изхвърлените от реактора 

радиоактивни вещества; 
– метеорологичните условия в момента на аварията; 
– резултатите от директните измервания в момента на аварията и 

от измерванията на местността; 
– изчисленията по залегналите в аварийните планове модели на 

очакваните нива на облъчване и на радиоактивно замърсяване. 
На основание на оценката и анализа на състоянието на АЕЦ и 

възможното въздействие на радиоактивното замърсяване върху расте-
нията, животните и човека могат да се направят следните 
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ИЗВОДИ: 
1. Атомната електроцентрала „Козлодуй“ е енергиен обект със 

стратегическо значение за икономиката на Република България и фак-
тор за икономическата стабилност в регионален и национален план. 

2. Възникването на авария в АЕЦ „Козлодуй“ застрашава основ-
ни ценности, интереси и цели на обществото и създава висока степен на 
заплаха за националната екологична сигурност. 

3. За безопасното производство на електроенергия е необходимо 
АЕЦ „Козлодуй“ да поддържа блоковете си в съответствие със светов-
ните тенденции при стриктно спазване на съвременните изисквания за 
безопасност и надеждност. 

4. Актуално и перспективно направление в научноизследователс-
ката сфера в отрасъла на атомната енергетика е непрекъснатото усъ-
вършенстване на физическата защита на АЕЦ, разработването на техни-
чески средства и ноу-хау в екозащитната сфера. 

5. Намирането на оптимално решение на сложната връзка между 
три взаимно свързани компонента – екосреда–вредни социално-
икономически въздействия–устойчиво развитие, е основен проблем на 
екосигурността в национален план. Опазването на екосредата е предиз-
викателство пред сигурността на всяка държава и проверка на способ-
ностите на държавното ръководство за спасяването на живота в страната. 

6. Защитата на структурите и органите на Охранителна полиция 
при противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в 
условия на ядрени аварии зависи от придобитата ядрена култура на 
ръководството и състава ù. 

7. Обучението и подготовката на управленски и изпълнителски 
кадри е специална област от националната сигурност. Придобиването на 
необходимата ядрена култура и изграждането на доверие между специ-
алисти и неспециалисти са необходимост, която ще доведе до намалява-
не на заплахите за националната екологична сигурност. 
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НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОРЪЖИЯТА 
ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
доц. д-р Никифор Стефанов 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 
Въведение 
 
Терминът „оръжия за масово унищожение“ за пръв път е употре-

бен от архиепископа на Кентърбъри Козмо Гордън през 1937 г. във 
връзка с въздушната бомбардировка на Герника, Испания. В междуна-
родното право не съществува обща дефиниция на термина „оръжие за 
масово унищожение“. Съществуват международни закони и договори за 
всяка отделна категория оръжие за масово унищожение. Най-често из-
ползвано определение е ядрени, биологични, химични и радиологични 
оръжия, като напоследък все по-често се добавят и оръжията, използва-
щи взривни вещества. 

В Резолюция 1540 на Организацията на обединените нации (ООН) 
относно предотвратяването на разпространението на оръжия за масово 
унищожение е използвано определението „…ядрено, химично и биоло-
гично оръжие, както и средствата за неговото доставяне“. За нуждите на 
тази статия ще се ползваме от следното определение: ‘оръжие за масово 
унищожение са средствата, предназначени да причинят смърт или сери-
озни наранявания на значителен брой хора чрез освобождаване, разпръс-
кване или въздействие на токсични химични вещества и техните прекур-
сори, болестотворни микроби и организми и йонизиращи лъчения’. 

Днес са известни следните видове оръжия за масово унищожение 
(ОМУ): ядрено, химическо, биологическо, радиологично оръжие и ток-
сични промишлени вещества. През последните години в специализира-
ната литература се появиха и сведения за разработването на нови видове 
ОМУ, които по своето разрушително действие и токсични свойства не 
отстъпват на традиционните.  
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1. Оръжията за масово унищожение и заплахата за мира 
 
Оръжията за масово унищожение – ядрени, биологични, хими-

чески и радиологични, притежавани от престъпни държави и терорис-
тични организации, представляват най-голямата заплаха за междуна-
родната, регионалната и вътрешната сигурност. 

Ядрено оръжие (ЯО). ЯО се определя като оръжие за масово 
унищожение с взривно действие. То се основава на използването на 
енергията, която се отделя при верижната реакция на делене на тежките 
ядра на някои от изотопите на урана и на плутония или при термоядре-
ната реакция на синтез на леките ядра на изотопите на водорода (деуте-
рий и тритий) в по-тежки, например в ядра на изотопите на хелия. 

Средствата, предназначени за използване на ядреното оръжие, се 
наричат „ядрени боеприпаси“. Това са ядрени или термоядрени заряди, 
с които са заредени бойните глави на ракетите от различен тип, авиаци-
онните бомби, артилерийските снаряди, торпедата, подводните бомби, 
специалните ядрени мини (фугасите). 

Ядреният взрив се различава от обикновения не само по количес-
твото отделена енергия, но и по характера на измененията, които нас-
тъпват във веществото на заряда.Обикновените взривни вещества (тро-
тил, динамит и др.) представляват относително сложни неустойчиви 
химически съединения или смеси. Молекулите на тези вещества в мо-
мента на взрива се превръщат в молекули на по-прости и устойчиви 
вещества. При това атомите, които влизат в състава на молекулите, не 
се превръщат в атоми на други химически елементи, а само се прегру-
пират. Така например от атомите на молекулите на тротила при взрив се 
образуват молекули на вода, азот, азотни окиси и въглеродни окиси. 

Светлинното излъчване може да причини постоянна или временна 
загуба на зрението и заслепяване особено през нощта и да породи вто-
рични въздействия върху хората. Топлинното въздействие може да пре-
дизвика тежки изгаряния по кожата и възпламеняване на запалими мате-
риали, което също може да причини изгаряния. То може да изгори, де-
формира или стопи оборудване и може да предизвика пожар, който да 
унищожи техника и материални средства. Неконтролираните пожари в 
горските или градските зони могат да представляват значителна опасност. 

Ударната вълна може повреди или унищожи оборудване, назем-
ни или въздушни обекти, запаси от материални средства, фортификаци-
онни съоръжения в ТВД, инсталации и инфраструктура. Ударната вълна 
в морето може да обърне плавателни съдове и да унищожи подводници. 
Фронтът на налягане ще бъде опасен за хората директно и косвено чрез 
летящи предмети и отнасяне на постройки и дървета. Унищожаването 
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на градски зони и отнасянето на горски зони може да създаде завали и 
да предизвика затруднения за придвижването. 

Проникващата радиация в зоната на ядрения взрив може да до-
веде до получаването на високи нива на ядрена радиация (обикновено 
над 75 cGy/ч.), които могат да предизвикат незабавно влошаване на 
жизнените показатели на хората или смърт. Индуцираната радиоактив-
ност в непосредствена близост до взрива също ще предизвика високи 
нива на радиоактивност и създаване на локална опасна зона. 

Радиоактивното заразяване се дължи на утаяването на продук-
тите на ядрено делене и на материалите, абсорбирани в огненото кълбо 
и нереагиралата част от заряда. Радиоактивните продукти на деленето 
на ядрото ще се разпространят по посока на преобладаващите ветрове и 
тяхната интензивност прогресивно ще намалява, като формират радио-
активна следа. При валежи утайката ще бъде силно радиоактивна. Къде-
то е паднала утайката, ще се формира локална радиоактивна опасност, 
водеща до опасност от заразяване на почвата. 

Биологическо оръжие (БО). Напредъкът в биотехнологиите нап-
рави възможно бързото и скрито производство на значителни количест-
ва биологични агенти, които са способни да предизвикват човешки или 
животински загуби, поражения върху растенията и материалните средс-
тва, да са устойчиви на известните средства за откриване и лечение и на 
познатите ваксини. Технологията за производство на биологически 
бойни вещества не е сложна и производството може да бъде относител-
но евтино и в малък мащаб. Биологическото вещество това е микроор-
ганизъм (или продукт на микроорганизъм (токсин), който предизвиква 
заболяване на човека, животните и растенията или предизвиква влоша-
ване на някои материални средства. Биологическите бойни вещества 
могат да заразят хората и да бъдат използвани като средство за иконо-
мическа война или за ограничаване на използването на определени ра-
йони и обекти. Те могат да бъдат изключително силни, като в много 
случаи само няколко микроорганизма са нужни, за да заразят човек. Все 
пак инкубационните периоди могат да забавят началото на въздействие-
то. Течните или твърди аерозоли предлагат най-подходящото бойно 
състояние, защото жизнеспособността на веществото може да бъде зна-
чително понижена от взрива на боеприпаса. 

Химическо оръжие (ХО). Химическата война се характеризира с 
употребата на токсични химически вещества, водещи до смърт, увреж-
дане или изваждане от строя на хора или животни за значителен период 
от време и за ограничаване или затрудняване на използването на райо-
ни, въоръжение и техника, съоръжения и материални средства или за-
щита срещу такава употреба. 
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Токсичното химическо вещество е субстанция, която може да бъ-
де използвана с цел смърт, сериозно увреждане или временно изваждане 
от строя на хора чрез физиологическите си въздействия. Терминът изк-
лючва сълзотворните газове, когато са използвани за полицейски цели, 
хербицидите, дима и огъня. Химическите вещества могат да атакуват 
различни физиологични системи и могат да проникнат в човешкото 
тяло по различен начин – инхалационен или през очите и кожата. Спо-
ред механизма на поражение могат да бъдат класифицирани като нерв-
нопаралитични, кожнообривни, задушливи, общоотровни, психохими-
чески и раздразнителни вещества. Могат да бъдат разделени на смърто-
носни и временно изваждащи личния състав от строя, въпреки че неви-
наги има точно разделение между въздействието. 

Радиологично оръжие (РО). За радиологична война се говори, 
когато е налице умишлена употреба на радиоактивни материали или 
съоръжения, произвеждащи радиация за причиняване на загуби или за 
ограничаване на използването на местността. Радиологично оръжие е 
всяко приспособление, включително оръжие или оборудване, различно 
от ядреното оръжие, специално създадено за използване на радиоакти-
вен материал чрез разпространяването му с цел унищожаване, повреда 
или увреждане посредством радиация, получена при разпадането на 
този материал. 

Радиологичните оръжия могат да разпространят или да разпръс-
нат радиоактивни материали за създаване на радиоактивно заразяване. 
Радиоактивният материал може да се добие от програмите за произ-
водство на ЯО, от материали и отпадъци от ядрената енергетика, от 
ядрените изследователски реактори, от промишлени и медицински ра-
диоактивни източници. Разпръскване на радиоактивни частици се полу-
чава след взривно разпространение, директно разпръскване или раз-
сейване, разнасяне на твърди или течни аерозоли по посока на вятъра. 
Могат да бъдат използвани огън и дим. 

1.1. Мотивация за използване на ОМУ 
Според Одри Кърт Кронин – специалист по тероризъм, външни 

работи и отбрана в Изследователската служба към Конгреса на САЩ, 
причините за увеличената опасност от използване на ОМУ могат да 
бъдат сведени до четири основни групи: 

 процентното нарастване на броя на военизираните религиозни 
групи с политически програми спрямо всички терористични групи; 

 нарастващата достъпност на информацията и изходните про-
дукти за химическите и биологичните оръжия в световен мащаб; 

 интернационализирането на терористичната атака; 
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 недвусмислените доказателства за интересите и възможности-
те на терористите за достъп до ключови технологии и готовността на 
някои учени да сътрудничат с терористични групировки, както и срав-
нително лесното им транспортиране през различните континенти позво-
ляват на терористите да придобиват, произвеждат и разпространяват 
ОМУ и да извършват нападения. 

1.2. Характер на заплахата 
Изследователите на тероризма са на мнение, че повечето от 33-те 

установени терористични организации, екстремисти групи и други по-
добни формирования, носещи общото наименование „противник“, нав-
сякъде по света едва ли ще продължат да прилагат само изпитаните и 
добре проверени методи и средства за извършване на нападения, отвли-
чания и взимане на заложници. Известно е, че някои терористични орга-
низации се опитват да придобият възможности за използване на ОМУ, за 
да атакуват Съединените щати и техните съюзници, в т.ч. и Република 
България. Амбициите на някои терористични групировки, мотивирани от 
екстремистки, дори апокалиптични идеологии, да нанасят тежки пора-
жения, изглеждат неограничени. Неуспешните усилия на Аум Шинрикьо 
да дислоцират биологическо оръжие и атаката срещу токийското метро с 
нервнопаралитичния газ зарин през март 1995 г. са предупреждение за 
готовността на терористичните организации да придобиват и използват 
ОМУ. След като през 1998 г. Осама бин Ладен публично обяви придоби-
ването на неконвенционално оръжие за „религиозен дълг“, заплахата от 
терористи, използващи химическо, биологическо и ядрено оръжие и 
радиоактивни материали, вече не е теоретична, а реална. 

1.3. Оценка на заплахата 
Оценките на заплахата, базирани на точно и навременно, използ-

ващо всички източници разузнаване, трябва непрекъснато да се ръково-
дят, така че да може да се изберат най-подходящите способи и меропри-
ятия за противодействие. 

„Противник“ с ядрени, химически и биологически способности 
може да използва ОМУ, промишлени отровни и радиоактивни вещества 
във всеки стадий от кризата, която цели да предизвика. Използването и 
въздействието им ще се определят от техническите им характеристики и 
условията на обстановката. Потенциалните възможности могат да 
включват ядрени и радиологически оръжия, класически биологически 
или химически оръжия или новоразработени оръжия и вещества от био-
химическия сектор. 

Анализът на казаното показва, че според характера на заплахата 
атаките на терористичните организации вероятно могат да бъдат: 
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 директно използване на ядрено, химическо или биологическо 
оръжие; 

 отравяне на хора, хранителни продукти и водоизточници с би-
ологични агенти и БТХВ; 

 терористична атака с използване на устройства за радиологич-
но разпръскване (radiological dispersal device RDD) („мръсна бомба“); 

 използване на химическо и биологическо оръжие срещу пред-
приятия на селското стопанство или хранителната индустрия – агроте-
роризъм; 

 конвенционални атаки срещу химическата и ядрената инфрас-
труктура на страната. 

Асиметричната стратегия на терористичните организации, пред-
виждаща използването на ОМУ, вероятно ще преследва постигането на 
следните цели: 

 смърт и увреждания; 
 паника; 
 екологична криза – нарушаване на екологичното равновесие; 
 засилване на терористичната групировка – медийното отразяване 

на атаката се превръща в реклама за групировката, поела отговорността; 
 изоставяне на имоти, обществени сгради и учебни заведения за 

месеци и дори години; 
 икономически срив; 
 последващи жертви. 

 
2. Система за контрол над разпространението на оръ-

жията за масово унищожение 
 
Системата за контрол над разпространението на оръжията за ма-

сово унищожение обхваща всички елементи и дейности, които трябва 
да се осъществяват в рамките на контрола над разпространението на 
оръжията за масово унищожаване, връзките между тях, взаимодействи-
ето им със заобикалящата среда и начина на функциониране с оглед да 
се реализират целите на неразпространението на оръжията за масово 
унищожение. Управлението на Системата за контрол над разпростране-
нието на оръжията за масово унищожаване обхваща дейности, които 
могат да се разглеждат като елементи и серия от процеси, между които 
съществуват сложни причинно-следствени връзки. Системата за конт-
рол над разпространението на оръжията за масово унищожение използ-
ва определени ресурси на входа и чрез съответните дейности ги транс-
формира в резултат – изход, който най-общо може да се дефинира като 
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определено състояние на количествените и качествените характеристи-
ки на елементите. 

2.1. Засилване на неразпространението на ОМУ (Nonprolifera-
tion) за противодействие на пролифeрацията 

За засилване на неразпространението на ОМУ (Nonproliferation) за 
противодействие на пролифeрацията се предприемат от цялата междуна-
родна общност, в т.ч. и Република България, всички възможни усилия за: 

 възпиране на отделни държави и терористи да придобиват 
ОМУ и ракети; 

 засилване на традиционните мерки – дипломацията, контрола 
върху въоръженията, многостранните споразумения, подкрепата за на-
маляване на заплахата и експортния контрол, за обезсърчаване или въз-
пиране държавите разпространителки и терористичните мрежи, както и 
за забавяне и затрудняване на достъпа им до секретни технологии, ма-
териали и умения; 

 придържане към съответните международни споразумения, 
включително и към Договора за неразпространение на оръжия за масово 
унищожение (NPT), Конвенцията за забрана на химическите оръжия 
(CWC) и Конвенцията за биологическите оръжия (BWC); 

 разработване на нови методи за превенция като инкриминира-
не в национален мащаб на дейностите, свързани с пролиферацията, 
укрепване на защитата и на мерките за сигурност. 

Активната дипломация за неразпространение на оръжията за ма-
сово поразяване като правило включва подкрепа на програмите за не-
разпространение на ОМУ и намаляване на заплахата. 

Усилия на непролиферацията за ядрените оръжия 
Спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръ-

жия, участие в работата на Международната агенция за атомна 
енергия 

Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) е независима 
междуправителствена, научна и технологична организация в рамките на 
ООН. Съществува повече от 54 години. Подпомага държавите членки в 
контекста на социални и икономически цели при планирането и използ-
ването на атомната наука и технология за различни мирни цели и да 
възпрепятсва използването ù за военни цели. 

Основни задачи: 
 Разработва стандартите на ядрена безопасност; 
 Чрез системата си за контрол проверява дали държавите спаз-

ват ангажиментите си по Договора за неразпространение на ядрените 
оръжия и други споразумения за неразпространение на оръжия за масо-
во унищожение. 
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В агенцията членуват: 
 153 държави; 
 58 партньорски организации от цял свят; 
 2205 служители. 
Годишен бюджет – 230 млн. щат. дол. 
Научноизследователска програма на агенцията: 
В 3 лаборатории и изследователски центъра се изпълняват: 
• 120 проекта за съвместна изследователска дейност; 
• 225 споразумения за гаранции в 140 държави членки; 
• 16 помощни програми към гаранциите; 
• 2 милиона документа в базата данни на INIS. 
Договор за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) – влиза 

в сила през 1970 г. и е удължен безсрочно през 1995 г. на конференция в 
Ню Йорк. Днес сраните членки, присъединили се към ДНЯО, са 187. 
Неговата същност се изразява в определяне на отношенията между две 
групи държави, насочени към неразпространение на ядрените оръжия и 
едновременно с това използване на атомната енергия за мирни цели, а 
именно между държави, притежаващи и непритежаващи ядрено оръжие. 

– Ядрените държави се задължават да не предоставят на трети 
държави ядрено оръжие или други ядрени взривни устройства и да не 
съдействат за производството или придобиването на такива оръжия; 

– Неядрените държави се задължават от никого да не приемат 
ядрено оръжие или други ядрени взривни устройства, да не произвеж-
дат ядрено оръжие и да не търсят от когото и да било техническа помощ 
за производството на ядрено оръжие; 

– Всички страни по договора се задължават да не експортират 
ядрени материали и оборудване в която и да е неядрена държава без 
международен контрол от страна на МААЕ. 

Използването на атомната енергия за мирни цели от страна на не-
ядрените държави, подписали договора, е под контрола и гаранциите на 
МААЕ, при това чл. ІІІ.2 от ДНЯО е първият опит за многостранен кон-
трол върху износа. Чл. ІІІ.2 от ДНЯО гласи, че всяка държава, подписа-
ла договора, се задължава да не предоставя: 

– източник или специален делящ се ядрен материал, или; 
– оборудване или материали, специално проектирани или изгот-

вени (СПИ) за преработка, използване или производството на специален 
делящ се ядрен материал на неядрена страна, освен ако източникът или 
специалният делящ се материал не се контролират от гаранции. Специ-
ално проектирани или изготвени (СПИ): специални качества, характе-
ристики, сертификати и др., които правят дадения материал предназна-
чен конкретно за използване в горивен цикъл; 
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– основният списък е примерен: всяко нещо, което е СПИ, се 
контролира дори и ако не е изрично посочено в списъка по силата на 
ангажиментите, поети по чл. III.2. 

Участие в преговори за постигане на споразумение за неразп-
ространение на ядрени материали за поддържане на решенията на 
Групата на ядрените доставчици (ГЯД) и на Комитета „Зангер“ 
(Zangger Commitee) за ядрените оръжия 

За пръв път въпросът за ядрения експорт, неговото съдържание и 
принципите, по които той е длъжен да се осъществява, е разгледан на 
заседания на Комитета „Зангер“ в периода 1971–1974 г. във Виена под 
ръководството на професор Зангер. През 1975 г. основните държави, 
притежаващи ядрени технологии, и доставчиците на ядрени материали 
се събират и организират Лондонския клуб или Групата на ядрените 
доставчици, за да допълнят формулираните от Комитета „Зангер“ ръко-
водни принципи и критерии за ядрения експорт. През 1992 г. след отк-
риването в Ирак на незаявена ядрена дейност ГЯД провъзгласява прин-
ципа за пълнообхватните гаранции. Това означава, че експорт на ядрени 
материали, системи, оборудване и специално проектирани или изготве-
ни материали и технологии в която и да е държава, непритежаваща 
ядрено оръжие, може да се осъществява само ако цялата ядрена дейност 
на тази държава се намира под гаранцията на МААЕ след сключено 
споразумение, изискващо прилагането на контрол по отношение на 
целия изходен делящ се материал в настоящата и бъдещата ядрена 
програма. Следователно след 4.IV.1992 г. ядрен експорт може да бъде 
осъществяван само в тези държави, чиято международна ядрена дейност 
се намира под контрола на МААЕ. 

Държавите – участници в ГЯД, са 44. Ръководството на ГЯД се 
прилага от правителството на всяка държава участничка в съответствие 
с националните ù закони и практики. Решенията спрямо износа се взи-
мат на национално ниво в съответствие с изискванията на националните 
разрешителни режими за износ. 

Република България е член на Групата на ядрените доставчици от 
1988 г. 

Васенаарско споразумение (ВС) или Васенаарска договореност 
(ВД) за контрол върху износа на конвенционално оръжие и изделия и 
технологии с двойна употреба е международен режим за експортен 
контрол 

Глобално споразумение на 40 държави членки. Държавите участ-
нички следват принципа за недопускане на доставки, увеличаващи во-
енния капацитет на държави, който е насочен срещу постигането на 
международна сигурност и стабилност. То включва следните категории 
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контролирани продукти: усъвършенствани материали; обработка на 
материали; електроника и компютри. 

Част 1. Телекомуникации 
Част 2. Сигурност на информацията: датчици и лазери; навигаци-

онна и авиационна радиоелектроника; корабно оборудване; силови ус-
тановки. 

Приложение 1, Приложение 2 и Списък на боеприпаси. 
Списъците на Васенаарското споразумение се актуализират еже-

годно. Извършените през 2006 г. промени са отразени в българските 
контролни списъци, успоредно с актуализирането на Общия списък на 
оръжията на ЕС и Приложение 1 на Регламент 1334/2000. 

Усилия на непролиферацията за химически и биологически 
оръжия 

Още от древни времена е широкоразпространено разбирането, че 
някои методи за водене на война са забранени. Римските юристи са 
заявили: „Войната трябва да се води с помощта на оръжие, а не с отро-
ва“ („Armis bela non venis geri“). Тази традиция е намерила своето отра-
жение в Протокола за забрана на използване по време на война на за-
душливи, отровни или други подобни газове и бактериални средства, 
който е широкоизвестен като Женевски протокол 1925 г. Този протокол 
се превърна в норма на обичайното международно право. Република 
България е сред първите държави, подписали Женевския протокол 1925 
г. и непрекъснато се е придържала към поетите в него задължения. От 
приемането на България за член на ООН през 1955 г. тя винаги е била 
привърженик на пълната забрана на оръжията за масово унищожаване. 
През 1961 г. нашата страна става член на Комитета на 10-те държави по 
разоръжаването, който е родоначалник на сегашната Конференция по 
разоръжаване в Женева. През 1969 г. в съавторство с други източноев-
ропейски страни България представи проект за Конвенция за забрана на 
разработването, производството и натрупването на бактериологическо 
(биологическо) и токсично оръжие и за неговото пълно унищожаване. 
Конвенцията бе открита за подписване през 1972 г. и влиза в сила през 
1975 г. През 1972 г. същите държави внесоха в Комитета по разоръжа-
ване в Женева проект за конвенция за пълна забрана на всички видове 
химическо оръжие. По-късно България е съавтор на резолюцията на 
Общото събрание на ООН, с която се открива за подписване в Париж на 
13.I.1993 г. Конвенцията за забрана на химическото оръжие. След под-
писването нашата страна участва активно в работата на подготвителната 
комисия за Организацията за забрана на химическото оръжие в Хага. 

2.2. Контрол на външнотърговската дейност с оръжие и изде-
лия и технологии с двойна употреба 
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Контролът върху стоките и технологиите с възможна двойна 
употреба се свързва с дейността на Комитета за контрол върху износа на 
стоки и технологии (КОКОМ). Неговата основна задача е съгласуване 
на политиката в търговията между Изтока и Запада за предотвратяване 
на изтичането на най-нови технологии, които биха могли да компроме-
тират сигурността на Запада. КОКОМ изработва първите списъци на 
контролираните стоки, които с течение на времето периодически се 
актуализират. Комитетът за координиране на търговската политика 
между Изтока и Запада просъществува до 1994 г. Заменен е от редица 
работни групи и комисии, занимаващи се със специфичните аспекти на 
режима за неразпространение. 

Въвеждането на контрола върху външнотърговската дейност 
(ВТД) с оръжие и изделия и технологии с двойна употреба е в пряка 
зависимост от националната сигурност, външната политика, поетите 
международни задължения от Република България и търговско-
икономическата политика. 

Експортният контрол се извършва на три нива: 
Първото ниво включва всички процедури по издаване и отнемане 

на лицензи за право на извършване на външнотърговска дейност с оръ-
жие и изделия и технологии с двойна употреба, транспортиране и пос-
редническа дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие или 
изделия и технологии с двойна употреба, в т.ч. и прелицензиране на 
фирми с изтекъл лиценз. 

Второто ниво обхваща процедурите по издаване на разрешение 
и отказ за конкретна външнотърговска сделка (Междуведомствена ко-
мисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово 
унищожение). 

Третото ниво е извършване на практическия контрол (проучва-
ния, проверки и др.) от съответните органи на МИЕ, МВР и Агенция 
„Митници“ на движението на ОСТВДУ както на територията на страната 
ни (в т.ч. преминаването на митническите и граничните пунктове, транс-
портирането и крайната употреба), така и след като стоката е напуснала 
пределите на България (движението на стоката до крайния потребител и 
крайната ù употреба съгласно с условията на издаденото разрешение). 

Подсистема за митнически контрол 
Задачи: 
 Предотвратяване на разпространението на: а) ядрени; б) био-

логически; в) химически; г) радиологически; и д) ракетни заплахи; 
 Възпиране и възпрепятстване на нелегални пратки и отклоня-

ване на товари; 
 Прилагане на най-добри европейски практики; 
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 Превантивни дейности; 
 Ефективни наказания; 
 Обмен на информация; 
 Международно сътрудничество. 
Обекти на митническия контрол 
Само за военни цели 
Стоки и услуги за отбраната; оръжие и оборудване, предназначе-

но или проектирано за военни цели. 
Двойнa употреба 
Стоки, софтуер и технологии, които могат да се използват за во-

енни и други стратегически цели, както и за промишлени приложения. 
 

 
Методи за разпознаване 
При класифицирането на оръжието и изделията и технологиите с 

двойна употреба определящи са характеристиките им (описанието), 
посочени в Контролния списък, а не тарифният номер, съгласно с мит-
ническата тарифа. Често спецификациите (напр. точност, температура, 
налягане) на оборудването определят дали то подлежи на контрол. 
Трудно е да се определи дали дадено оборудване подлежи на контрол, 
ако нямаме неговите характеристики. Необходимо е да се използват 
както данните, посочени на фирмените табелки и опаковката, така и 
техническата информация, придружаваща пратката. При митническото 
оформяне на стоките се изхожда от съответния тарифен номер, като 
характеристиките се съпоставят със съответната позиция от контролна-
та листа. Използването на МТН е само помощно средство без правнооб-
вързващ характер и не замества проверката по характеристики при кла-
сифицирането на стоките. При възникнали обосновани съмнения, че 
декларираната стока подлежи на разрешителен режим (в т.ч. и по отно-
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шение на чл. 13 от ЗКВТДОСТВДУ), както и относно класифицирането 
на стока в позиция от Контролния списък, митническите служители 
изискват от декларатора представянето на допълнителни документи 
като търговски договори, анализни сертификати, технически експертизи 
съгласно с чл.15 и чл. 16 от ЗМ и др. 

Административни нарушения по ЗМ 
Чл.233, ал.1 от ЗМ: Който пренесе или превози стоки през дър-

жавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението 
на митническите органи, доколкото извършеното не представлява прес-
тъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 
на сто върху митническата стойност на стоките. 

Чл.233, ал.3 от ЗМ: Стоките – предмет на митническата контра-
банда, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собстве-
ност са, а ако липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равнос-
тойност, представляваща митническата им стойност. 

Чл.233, ал.5 от ЗМ: Превозните и преносните средства, които са 
послужили за превозването или пренасянето на стоките – предмет на 
митническата контрабанда, се отнемат в полза на държавата. 

Нарушения, квалифицирани като престъпления по НК 
Чл.233, ал.1 от НК: Който извършва без съответното разрешение 

или лиценз ВТД с оръжие или СТВДУ или посредническа дейност по 
сделки с оръжие или с такива стоки или технологии, както и когато 
такива дейности са осъществени в нарушение на забрани, ограничения 
или санкции, наложени от СС на ООН, от ОССЕ или от ЕС…, се наказва 
с лишаване от свобода до 6 години и с глоба до 200 000 лв. 

Чл.233, ал.2 от НК: За особено тежки случаи по ал.1 наказанието 
е лишаване от свобода от 3 до 8 години и глоба до 500 000 лв. 

2.3. Подсистема Гранична полиция 
Задачите на гранична контролно-пропускателна дейност по пред-

мета на трансграничния трафик на опасни средства могат да се сведат до: 
1. Издирване на лица и транспортни средства, свързани с нелега-

лен трафик; 
2. Разкриване, предотвратяване/пресичане и разследване на прес-

тъпления и нарушения срещу граничния режим за опасни средства; 
3. Опазване на живота, здравето и собствеността на българските и 

чуждестранните граждани при разкриване на нелегален трафик на опас-
ни средства; 

4. Събиране, обработване, използване, съхраняване и предоставя-
не на информация за нарушения на държавната граница и граничния 
режим на страната, която е свързана с националната сигурност, и на 
другите държавни органи по компетентност. 
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3. Заключение 
 
В заключение трябва да отбележим, че е необходимо да се осъ-

ществи по естествен начин сближаване на граничните служби и с вре-
мето да се формира структура с правомощия, значително по-разширени 
по отношение на обмена на информация и съгласуването на дейността 
на службите, изразяващо се в изграждане на центрове за полицейско и 
митническо сътрудничество. В рамките на тези структури е необхо-
димо сливането на правомощията на полицията и митниците, съставля-
ващи основата за воденето на преговори с всички гранични държави, 
подписали или не Шенгенското споразумение, целящи засилване на 
сътрудничеството в областта на сигурността и в този смисъл ефективно 
действие на Системата за контрол над разпространението на оръжията 
за масово унищожение. 
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САМООБУЧЕНИЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА 

НА МЕНИДЖЪРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 
 

доц. д-р Нели Бенчева, ас. Милена Тепавичарова 
Колеж по икономика и администрация – Пловдив 

 
Въведение 
 
Професионалното самообучение през целия живот е един от най-

важните индикатори за наличие на процеси на иновация и развитие на 
човешките ресурси в стопанската организация. От една страна, самоо-
бучението осигурява конкурентно предимство на организацията, но от 
друга страна, увеличава професионалния капацитет и компетентност на 
отделния мениджър. От съществено значение за насърчаване на самоо-
бучението на мениджърите и служителите като инструмент за развитие 
на тяхната компетентност е създаването на иновативна среда и потреб-
ност от непрекъснато професионално усъвършенстване. 

Съвременният подход за устойчиво обучение (перманентно 
обучение) е пресечната точка на научните дебати в рамките на изследва-
нията за развитието на компетентността. Негова характерна особеност е 
изместването на фокуса от преподаване на учебния процес към самоо-
бучение, съответно и самоконтрол на учебния процес [1]. В тази диску-
сия самообучението играе ключова роля за развитието на компетент-
ността особено когато става дума за изграждане на култура на обучение. 
В този контекст се смята, че дебатът трябва да се съсредоточи върху 
взаимодействието между самообучението и външното обучение. В този 
смисъл взаимното съчетаване на самообучението и външното обу-
чение и връзката им с различните фази на развитие на компетент-
ността (анализ на търсенето, подготовка, реализация, трансфер и оцен-
ка) предлагат огромен потенциал за подобрение. Освен това тези обстоя-
телства са основната причина за разглеждане на забавеното развитие на 
компетентността. Това е един вид развитие на компетентността, която не 
е достигнала материалната цел. Основният въпрос, който се поставя, е 
дали има разлика между дела на външното обучение и самообучени-
ето за развитието на компетентността в зависимост от големи-
ната на организацията и кои са основните последици за това. 
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Основните предположения в това проучване са, че координацията 
между самообучението и външното обучение има недостатъци и че 
това е основната причина, поради която дейностите за развитие на компе-
тентността не водят до желаните резултати. В повечето малки предприя-
тия все още липсва разбирането за значимостта на самообучението като 
инструмент за развитие и професионално израстване. В средните и по-
големите предприятия стремежът на мениджърите към външно обучение 
и самообучение е по-ясно изразен. Все още липсват научни изследвания 
за връзката на обучението и самообучението за развитието на компетент-
ността на мениджърите и служителите в българската стопанска практика. 

Целта на настоящата статия е да се проучат основните теоретич-
ни подходи за анализ на връзката между самообучението и външното 
обучение за повишаване на компетентността на мениджърите и служи-
телите и практическото ù илюстриране на примера на различни по раз-
мер стопански организации. 

 
Теоретични подходи за развитие на компетентността 
 
Последните научни открития за изследване на културата на 

обучение засилиха научните дебати [2, 3]. Теоретичните подходи разг-
леждат въпроса как характеристиките на културата на живот и степента, в 
която те влияят на работата, са свързани с развитието на компетенцията. 
Съществуващите теоретични подходи са основа за важни научни изс-
ледвания на въпроси като: нов начин на работна сила (работна сила пред-
приемач–служител предприемач); ново определение на ролята на мени-
джърите; работа, ориентирана към живота; ресурсноориентирани концеп-
ции за управление на човешките ресурси; организационно обучение и 
организационна култура. Очертава се ясна тенденция за преминаване от 
класическо развитие на кадрите към управление на персонала, ориенти-
рано към разширяване на компетенциите. В този смисъл квалификациите 
и компетенциите на персонала стават решаващи фактори както за конку-
рентоспособността на цялото предприятие, така и за запазване на работ-
ните места. Проучването на образователните потребности трябва да бъде 
основна част от развитието на персонала и организацията. 

 
Концепция за самообучението 
 
Значимостта на самообучението като инструмент за развитието 

на компетентността е следствие от това, че работниците и служителите 
са ангажирани да действат и да мислят по-предприемчиво. От гледна 
точка на стопанската организация става все повече и по-сложно да се 
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оцени икономическото развитие на фирмата и да се направи оценка на 
изискванията за конкретна компетентност. 

По отношение на развитието на компетентността самообуче-
нието означава, че участниците трябва да определят цел за развитие 
на компетентността в съответствие с посоката, инструментите за 
създаване, графика, прехвърлянето на придобитите компетенции, как-
то и критериите за оценка на резултатите [4]. От друга страна към 
външното обучение участниците се отнасят като заинтересовани страни, 
които не могат да придобият умения сами по себе си. Участниците във 
външното обучение могат да бъдат мениджъри и служители от различни 
нива, както и клиенти на организацията. Самообучението се развива в 
пряка зависимост от развитието на организацията. Изследването в кул-
турата на обучение сред мениджърите изтъква незаменимата роля на 
самообучението и неговото изключително значение. В допълнение на 
разбирането на ръководителите за методите и инструментите, които 
предлагат диалог и комуникация между членовете, обучението и 
самообучението играят важна роля за развитието на компетентността. 

 
Индивидуални и организационни компетенции 
 
Компетенциите са нещо повече от квалификациите, придобити 

при професионално обучение. Те включват способностите, уменията, 
методите, знанията, опита, отношенията, потребностите и ценностите, 
които човек придобива, развива и прилага в живота. Те са свързани с 
личността и нейната способност за отговорни действия. 

Компетенциите се интерпретират като способност за дейс-
твие в смисъл на активно умение [5]. Активните умения (компетенци-
ите) винаги са свързани с хората или организацията. Трябва да се разде-
лят обаче компетенциите на отделния човек от компетенциите на орга-
низацията (например динамичните възможности). Компетенциите на 
организацията разполагат с характерни черти, различни от индивидуал-
ните компетенции. Организационните активи и личните активи се струк-
турират йерархично, тъй като компетенциите на организацията включват 
фактори, които не могат да бъдат на нивото на отделния индивид. Сле-
дователно най-напред трябва да стане ясно на какво ниво се прилагат 
съответните инструменти за развитие на компетентност и какво е въз-
действието върху външните и самостоятелните организационни процеси. 

Организационната разновидност на човешките ресурси е причина те 
да бъдат по-конкурентни при взrмане на управленски решения. Индивиду-
алните компетенции трябва да се синхронизират със специалните нужди на 
организацията. Работата по развитие на компетентността не е само 
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инвестиция в човешките ресурси на организацията, но и увеличаване на 
добавената ù стойност, както и на нейната конкурентоспособност. 

Освен това работата по развитие на компетентността е нещо по-
вече от уникални ресурси, полезни за оцеляване в турбулентна среда 
и излизане от икономическата криза. Грижата за развитието на чо-
вешките ресурси не е мода. Това е непрекъснат процес, изискващ при-
лагането на креативен и новаторски подход. Необходимо да се просле-
дява ефектът от използването и развитието на тези ресурси. 

 
Самообучение и външно обучение 
 
Шрьодер и колектив [6] формулират постулата, че вътрешният 

живот (например обучението за изказване на предложения при изпъл-
нение на поставени задачи) и външният живот (например до каква сте-
пен клиентите и участниците могат да взимат участие в процеса на раз-
витие) са резултат от уникални процеси, които водят до по-висока про-
изводителност на организацията (измерена по качество, време и разхо-
ди). В направено емпирично изследване Hatch и Dyer [7] представят 
доказателства, че специалната организация и контрол при подбора на 
служители, както и развитието на човешките ресурси водят до значи-
телно подобряване на самообучението (особено по отношение на „уче-
нето чрез правене“). Освен това оказва и положително влияние върху 
ефективността на организацията. По този начин организацията пре-
доставя конкурентни предимства и оцеляване на пазара. Особено в 
период на икономическа криза развитието на човешките ресурси чрез 
повишаване на компетентността е ефикасно средство за справяне с 
нея. Повишаването на човешкия капитал чрез самообучение има важно 
значение за просперитета на организацията. 

Според Hatch и Dyer е важно да се изследва как влияе обучението в 
организацията за развитие на компетентността и сложността на социална-
та дейност. Важно е да се анализира как да бъде организиран животът на 
членовете в организацията (в смисъл на вътрешно и външно обучение). 

В допълнение към Hatch и Dyer трябва да се изясни какви проце-
си се развиват вътре в организацията. Особено важно е изясняването на 
връзката между преките ръководители и членовете на организаци-
ята, която е съсредоточена в разработването и използването на 
компетентните умения. Знанията, необходими за придобиване на 
определени компетенции, често са ключов момент по отношение на 
определянето на организационните дейности за развитие на компетент-
ността. Ако обаче мениджърите не позволят развитието на компетент-
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ността и ако не предложат положително поле за действие, не се очаква 
развитие на самата организация. 

 
Изграждане на култура на обучение 
 
Приемайки за отправна точка размера на организацията (както 

очертава най-вече Sonntag и колектив [8]), проучването се формулира 
върху следните пет специфични аспекта на културата на обучение: 

– Структурата и формалните условия, рамката за учене в компа-
нията (например структурата на организацията, системите за заплащане 
и стимулиране, законовото работно време); 

– Стратегическото развитие на човешките ресурси (оценка на 
нуждите, планиране, осъществяване и оценка по управление на развити-
ето на човешките ресурси); 

– Определянето на развитието на компетенциите на служителите; 
– Атмосферата за учене и взаимопомощ между колегите; 
– Обучението, ориентирано към ръководни длъжности. 
Въздействие оказват и нормативните рамки на условията на обу-

чение, корпоративната философия (например как обучението се вгражда 
в корпоративната мисия), стратегиите за развитие на човешките ресур-
си, както и силната среда за обучение. В същото време в професионал-
ната литература се засяга тезата, че ръководителите са длъжни да 
действат като лидери за развитие на човешките ресурси по отно-
шение на своя персонал [9, 10]. Тези резултати и съображения се смятат 
за отправна точка при разглеждане на взаимоотношенията между ръко-
водителите и членовете на организацията и влиянието, което оказват 
върху развитието на компетентността. Подходите за децентрализирано 
развитие на човешките ресурси, при които основна роля се възлага на 
ръководните кадри като лидери при развитие на човешките ресурси, 
представляват особен интерес. Това ново отношение към ролята на ме-
ниджъра води до последващо разпределение на задачите между члено-
вете на отделите по човешки ресурси. 

Проучването на специализираната литература показа, че теоре-
тичните подходи на самообучението и външното обучение за развитие 
на компетентността на мениджърите и служителите включват най-често 
проверката на следните хипотези: 

I. Големите компании придават голямо значение на развитие-
то на човешките ресурси на иновативния капацитет на своите орга-
низации. В направено емпирично изследване Sonntag и колектив [8] под-
чертават качествените разлики между характеристиките на културата на 
живот на малките и средните предприятия и големите компании. В пове-
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чето случаи мениджърите на малките и средните предприятия са и собст-
веници на фирмите. Ето защо повечето решения за развитие на човешките 
ресурси, които се взимат от мениджърите, не са широкообхватни. Освен 
това те се взимат от управлението, без да се съгласуват с организацион-
ните членове. Надзорните органи решават кои дейности по развитие на 
човешките ресурси се организират и кой може да участва в тях. 

II. Големите компании очакват по-висока степен на развитие 
на компетентността на своите членове. Тук се предполага, че слу-
жителите все повече се сблъскват с търсенето на самоконтрол, самосто-
ятелната икономизация и самостоятелното осмисляне. Освен това само-
обучението и саморегулирането стават все по-важни за ефективното 
развитие на компетентността. Подходи, които подчертават ролята на 
самообучението за развитие на компетентността, посочват, че това е 
най-добрият начин за трайна култура на обучение. 

III. Колкото по-изразено е търсенето на самообучение, тол-
кова по-вероятно е развитието на компетентността да доведе до 
желания резултат. Индустриалните психолози подчертават, че разби-
рането на функциите на управление на човешките ресурси са различни 
при малките и средните предприятия и при големите компании [11]. В 
по-големите компании мениджърите носят по-големи отговорности по 
отношение на развитието на компетентността на служителите [8]. Една 
от причините за тази разлика може да бъде фактът, че големите компа-
нии признават негативното влияние от централизацията за развитието 
на човешките ресурси. 

IV. Колкото по-голяма е стопанската организация, толкова 
повече от ръководителите се очаква да подкрепят програмите за 
обучение и самообучение. Трябва да се вземе предвид обаче, че усилия-
та за развитие на компетентността, които се приписват основно (сляпо) 
на мениджърите, носят и риск от нежелани резултати. 

V. Колкото повече ръководителите влизат в ролята на нас-
тавници, толкова по-вероятно е развитието на компетенциите да 
не води до желания резултат. Резултатите от емпирично изследване 
[12] сочат, че големите компании търсят по-често развитието и успеха в 
по-системното обучение. При малките и средните предприятия отноше-
нията между мениджъри и служители е различно, най-често наставни-
ческо. Ако мениджърите не са основният двигател за усъвършенстване 
на човешките ресурси, това означава, че от служителите се очаква по-
високо самообучение за развитие на компетентността, което обаче не-
винаги води до желаните резултати, тъй като невинаги се постига жела-
ната компетентност. 
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VI. В зависимост от определени комбинации от самообучение 
и външно обучение резултатите от развитието на компетенциите 
могат да бъдат различни. 

 
Методически подход на проучването 
 
Настоящото изследване беше проведено в 57 предприятия. Чрез 

метода на интервюто бяха зададени и оценени 36 въпроса. Поради спе-
цификата на изследването предприятията бяха разделени в три групи в 
зависимост от броя на служителите в тях, а именно: предприятия с под 
150 служители, предприятия с от 150 до 499 служители и предприятия с 
над 500 служители. От тях 30,3 % попадат в първата, 22,0 % – във вто-
рата, и 47,7 % – в третата група. Съгласно с българското законодателст-
во малки предприятия са тези с под 50 души персонал, а с до 150 служи-
тели се приемат за средни по размер предприятия. Съответно в настоя-
щото изследване първата изследвана група включва малки и средни 
предприятия, а втората и третата група – големи предприятия, разграни-
чени по броя служители в тях. Това групиране се наложи поради специ-
фиката на конкретното проучване. 

Проучените предприятия се отнасят към следните отрасли: 47,3 % 
са разположени в промишленото производство, по-специално в леката и 
хранителната индустрия; 34,9 % – в сектора на услугите; а 18,8 % обеди-
няват няколко различни сектора (металургия, електроника, строителство). 

За гарантиране на получаването на по-точна и достоверна ин-
формация разработената анкетна карта беше тествана предварително в 
15 предприятия. 

Поради сложността на набиране на информацията направихме 
групиране на индикаторите, както следва: 

І. Група фактори „управление на иновациите“: 
– Дял на новите продукти или процеси; 
– Въвеждане на промени през предишните 5 години; 
– Степен на задоволеност на иновативното поведение на предп-

риятието; 
– Степен на фокусиране върху иновациите; 
– Мерки и начини за увеличаване на иновациите. 
ІІ. Група фактори „самообучение на мениджърите и служите-

лите“: 
– Оценка на потенциала за компетентност и съответните право-

мощия на служителите; 
– Самостоятелно решение на всеки член на организацията за сте-

пента на развитие на самоорганизираната компетентност; 
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– В допълнение към организираните от фирмата мероприятия за 
развитие на компетентността всеки служител самостоятелно да избере 
дейности за развитие на компетентността, които също ще бъдат подкре-
пени от предприятието; 

– Всеки член на организацията до голяма степен самостоятелно 
да решава развитието на собствената си компетенция и придобиването 
на съответните умения; 

– Служителите също така да носят отговорност при непостигане-
то на желаните резултати при развитие на компетентността. 

ІІІ. Група фактори „външно обучение“: 
– Мениджърите да участват в изготвянето на инструменти за раз-

витие на човешките ресурси; 
– Мениджърите да проследяват дали членовете на организацията 

желаят развитието на компетенциите; 
– Мениджърите на предприятията да изясняват полезността за 

работниците и служителите от развитието на компетентността; 
– При оценката за мениджъра се взима предвид дали той оказва 

системна подкрепа на подчинените си при развитието на компетентността; 
– Мениджърите да разполагат с инструменти за развитие на чо-

вешките ресурси с помощта на „обучени единици“ (хора, които могат да 
помогнат в развитието на компетентността). 

 
Анализ и обсъждане на резултатите 
 
Получените резултати от изследването са представени в два раздела: 
В I раздел се разглежда анализът на различията по отношение на 

размера на организацията за управление на иновациите, както и целите 
и инструментите за развитие на човешките ресурси. 

Във II раздел се анализират самообучението и външното обуче-
ние, както и тяхната комбинация. 

І. Различия между малките, средните и големите предприятия 
Анализът на първата група фактори показва, че 84 % от голе-

мите компании отделят голямо внимание на развитието на човеш-
ките ресурси в сравнение с малките и средните предприятия, чийто 
дял е 51,5 % (Таблица 1). От друга страна малките и средните предприя-
тия отбелязват, че подборът на персонала е особено важен по отношение 
на управлението на иновациите; 60,6 % залагат високи стойности за под-
бор на персонала, какъвто е случаят само в 44 % от големите компании. 
Съотношението между тези две страни и размера на предприятията се 
оказват значителни. Силен акцент при малките и средните предприятия 
се поставя върху набирането на персонал – 54,5 %. 
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При малките и средните предприятия също до голяма степен се 
осъзнава нуждата от развитие на човешките ресурси вътре в предприя-
тието, но този процес при тях е възпрепятстван най-вече от липсата на 
средства. Поради това акцентът се измества върху набирането и подбо-
ра на нови служители. 

Таблица 1 
Оценка на ролята на инструментите за управление на персонала 

в различни по размер предприятия 
 

Брой слу-
жители в 
предприя-
тието 

Лич
на 
рек-
ла-
ма, 
% 

На-
бира-
не 

(вер-
бува-
не), %

Пла-
нира-
не на 
пер-
сонал, 

% 

Избор 
на 
пер-
сона-
ла, % 

Раз-
гръщане 
на пер-
сонала, 

% 

Оцен
ка на 
персо
нала, 

% 

Въз-
наг-
раж-
дение, 

% 

Раз-
витие 
на 
ЧР, 
% 

< 150 6,1 54,5 24,2 60,6 51,5 18,2 18,2 51,5 
от 150 до 499 12,0 24,0 12,0 68,0 40,0 24,0 28,0 80,0 

> 500 6,0 34,0 34,0 44,0 50,0 36,0 10,0 84,0 
 
Като потвърждение на изложеното по-горе следва да отбележим, 

че и целите по оперативни програми за развитие на човешките ресурси 
се различават значително в зависимост от размера на компанията. Мал-
ките и средните предприятия смятат за изключително важна мотивация-
та на членовете на организацията, насърчаването на техническите ком-
петенции, както и обновяването на организационните и методическите 
компетенции. Без да пренебрегват значимостта на тези цели големите 
предприятия много по-често се стремят да укрепят и социалните умения 
на персонала чрез използване на инструментите на оперативните прог-
рами за развитие на човешките ресурси (Таблица 2). Както е видно от 
изнесените резултати, колкото по-голямо е предприятието, толкова 
повече се насърчава социалната компетентност. Трябва да отбележим 
обаче, че независимо от целите, преследвани при развитие на човешките 
ресурси, невинаги се постигат желаните резултати. 

Освен това постигането на целите в голяма степен зависи от ни-
вото на използваните инструменти. Последните научни дебати в тази 
област са насочени към формите на управление на човешките ресурси, 
които са тясно свързани с работната позиция, разширяването и обогатя-
ването на работните места или ротацията на работните места, както и с 
техния ефект за развитие на компетентността на персонала (Таблица 3). 
В същото време обаче и формите на допълнително обучение извън ра-
ботното място не бива да бъдат пренебрегвани. 
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При интервюираните малки и средни предприятия се установи, 
че залагат много по-често на обучение извън работното място. Това до 
голяма степен е обусловено от по-малките им възможности за обособя-
ване на хора и отдели, занимаващи се с конкретни дейности по обуче-
ние на нови служители. Разглеждайки останалите инструменти за уп-
равление на човешките ресурси като кръжоци по качеството, хоризон-
талното и вертикалното обогатяване на работата и ротацията на работ-
ните места, малките и средните предприятия проявяват повече резерви в 
сравнение с големите предприятия. Те признават, че външните мерки за 
обучение са от изключително значение за тях. За сметка на това големи-
те компании пък предпочитат вътрешната работа за развитие на компе-
тенциите (Таблица 3). 

 
Таблица 2 

Оценка на целите на развитие на човешките ресурси (РЧР) 
 

 < 150 служители, 
% 

от 150 до 499 
служители, % 

> 500 служители, 
% 

Мотивация на 
персонала 

50,4 47,4 51,5 

Актуализиране на 
техническите 
познания 

56,0 53,2 59,4 

Насърчаване на 
организационните 
и методическите 
компетенции 

28,1 15,81 36,4 

Насърчаване на 
социалната ком-
петентност 

4,0 15,0 68,2 

Инвестиране в 
бъдещи таланти 

30,8 40,0 37,5 

 
Таблица 3 

Класация на инструментите за управление на човешките ресурси 
 

 < 150 
служите-
ли, % 

от 150 до 
499 служи-
тели, % 

> 500 
служите-
ли, % 

Обучение на нови служители 26,7 38,3 53,1 
Допълнително външно обучение 46,6 36,7 26,5 
Обучение на работното място 23,3 25,0 59,2 
Кръжоци по качеството 0,0 5,3 10,2 
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Хоризонтално и вертикално обогатява-
не на работата 

10,0 8,3 30,6 

Ротация на работното място 3,3 14,7 12,2 

 
ІІ. Самообучение и външно обучение 
Анализът на втората група фактори показа съществена за-

висимост между самообучението за развитие на компетентност-
та и размера на предприятието. При проведените интервюта се уста-
нови, че в големите предприятия самообучението за развитие на компе-
тентността е застъпено в много по-голяма степен отколкото в малките и 
средните предприятия (Таблица 4). При изказаните мнения по въпросите 
стигнахме до заключението, че мениджърите в големите предприятия в 
по-голяма степен осъзнават възможностите, които предоставя самообу-
чението като инструмент за повишаване на компетентността на служи-
телите от всички нива на организацията. 

Въпреки че все повече се осъзнава нуждата от перманентно обу-
чение и самообучение на мениджъри и служители, има и предприятия, в 
които не се смята за нужно да се работи в тази насока. Това явление се 
среща много по-често в малките и средните предприятия, отколкото в 
големите. Именно поради това и мениджърите, подкрепящи програмите 
за обучение и самообучение в големите предприятия, са много повече – 
84,7 %, в сравнение с малките и средните предприятия – 26,5 % (Табли-
ца 5). А в процес на икономическа криза нагласата и отношението на 
мениджърите по отношение на развитието на човешките ресурси все 
повече контрастират. Тези от тях, които осъзнават нуждата от постоян-
но усъвършенстване на човешките ресурси и ролята им за повишаване 
на икономическите резултати, проявяват все по-голяма инициатива при 
осигуряване на условия и подкрепа за обучение и самообучение на це-
лия състав на предприятието. За сметка на това седящите на противопо-
ложната позиция мениджъри смятат, че по време на икономическа криза 
е още по-неоправдано да се отделят средства за обучение и самообуче-
ние. Такова отношение към програмите за обучение и самообучение се 
наблюдава много по-често при малките и средните предприятия, откол-
кото при големите. 

Таблица 4 
Индекс на самообучението според размера на предприятието 

 
 < 150 служи-

тели, % 
от 150 до 499 
служители, % 

> 500 служи-
тели, % 

Ниско самообучение 62,5 57,2 7,1 
Средно самообучение 20,0 21,5 15,0 
Високо самообучение 17,5 21,3 77,9 
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Таблица 5 
Нагласа и отношение на мениджърите 
за развитие на човешките ресурси 

 
 < 150 слу-

жители, %
от 150 до 499 
служители, %

> 500 слу-
жители, %

Мениджъри, подкрепящи програ-
мите за обучение и самообучение 

26,5 32,6 84,7 

Мениджъри, неподкрепящи прог-
рамите за обучение и самообучение

73,5 67,4 15,3 

 
Заключение 
 
От направения анализ могат да се изведат следните изводи: 
1. При проведеното изследване се стигна до извода, че големите 

предприятия отдават основна роля за развитие на човешките ре-
сурси на иновационния капацитет на организацията, което не е до 
такава степен подчертано при малките и средните предприятия. Първата 
хипотеза е потвърдена. 

2. Тезата, че големите компании очакват от своите членове 
по-висока степен на самообучение за развитие на компетентността 
отколкото малките и средните предприятия, е потвърдена. 

3. Същото важи и за тезата, че колкото по-големи са изисквани-
ята към самообучението, толкова по-вероятно е развитието на 
компетентността да доведе до желаните резултати. 

4. Според проучването се потвърждава предположението, че в го-
лемите предприятия мениджърите са по-склонни да подкрепят 
програмите за обучение и самообучение за развитие на човешките 
ресурси в сравнение с мениджърите от малките и средните предприятия. 

5. В същото време не може да се намери доказателство за пред-
положението, че колкото по-големи са функциите на мениджърите, 
свързани с развитие на човешките ресурси (колкото по-голяма е намеса-
та на мениджърите в процеса на развитие на човешките ресурси), толко-
ва по-голяма е вероятността развитието на компетентността да постигне 
желания резултат. 

6. Получените резултати от изследването не са достатъчни, за да 
се изрази становище за комбинации от самообучение и външно обуче-
ние, които да доведат до по-добро развитие на компетентността, както и 
до желаните резултати. 
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ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И НОВАТА ОРИЕНТАЦИЯ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 
 

гл. ас. д-р Петрана Стойкова 
Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

 
Светът живее под знака на глобализацията [6: 44]. Тя вади човека 

от националните граници и прави цялата планета поле за неговата съв-
местна дейност [10: 126]. 

Според Зигмунд Бауман за някои тя е това, което сме длъжни да 
правим, ако искаме да бъдем щастливи, за други е причината за нашето 
нещастие, за всекиго обаче „глобализацията“ е неподатливата участ на 
света, необратим процес, процес, който засяга всички ни по един същ 
начин [1: 21]. 

Глобализацията е обективна закономерност и се проявява като 
конкретна историческа реалност под въздействието на множество фак-
тори от различно естество: цивилизационни, формационни, научно-
технически, икономически, производствени и др. Тя е съпътствана от 
много противоречия, деформации и асиметрии, тъй като се осъществява 
при изключително противоречиви обстоятелства. 

Именно последните нерядко поставят под съмнение нейната по-
лезност и раждат антиглобалистки настроения и реакции. Но обектив-
ният и ход, както и цивилизационният пласт на нейното развитие пре-
допределят неуспеха на опитите тя да бъде спряна или даже отложена 
във времето [6: 147]. 

На общоисторическо равнище като неотменима историческа не-
обходимост глобализацията е продукт и се намира под въздействието на 
няколко основни фактора: 

На първо място това са техническият и технологическият 
прогрес. Те разширяват до планетарна степен мащаба на рационалната 
икономическа дейност за производството на блага и услуги, разкрива 
нови, именно глобални ресурси в отношенията между човека и приро-
дата и постепенно налагат нов тип обществени отношения и общуване. 
Технологиите не са само система от нови авангардни технически изоб-
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ретения. Те са приложение или опредметяване на науката, която е во-
дещата страна и главното съдържание на технологическия прогрес. 

Вторият фактор е новото качество на силите на човека във вза-
имодействието му с природата, превръщането му от антропогенен в 
геологически фактор (Вл. Вернадски) със способността му да влияе по-
добно на геологическа сила върху природната среда, което изисква коор-
динирани, съгласувани действия от страна на световната общност и на 
представляващата я система от правителства и световни организации. Това 
е силата на световната общност, която все още е само абстрактна фраза. 

На трето място е културата, която в своята съвкупност от нацио-
нални култури е изразител на агрегираните способности на обществото, 
неговите сили и енергия, които вече не могат да се изявяват в тесни 
национални рамки и които никога не са били в положение на затворе-
ност и външна изолация. Културата е общочовешка реалност по своята 
природа, въпреки че се проявява в много конкретни национални и ло-
кални форми и съдържание. 

Четвъртият фактор са способностите на човека, които са биоло-
гически заложени, но под влиянието на социалната среда и в резултат на 
образованието, културата и възпитанието придобиват социална същ-
ност, т.е. непосредствен конкретен образ и характер на мощна сила на 
обществото. Използваните понятия за „човешки ресурси“, „човешки 
капитал“ и др. твърде ограничават и до голяма степен неточно отразяват 
тази „геологическа сила“, която именно с глобализацията и чрез глоба-
лизацията получава необходимия, естествен и адекватен терен за изява 
– планетата и Вселената. 

На пето място може да бъда посочена самата организация на об-
щественото производство в национален мащаб, нейната нова структура 
и съдържание, и начинът на реализиране на произведения продукт. Вът-
решните производствено-продуктивни връзки са вече крайно ограничени. 
Те отдавна са недостатъчни за пълнокръвно функциониране на икономи-
ката дори в държави с огромен капацитет като САЩ, Китай или Русия. 
Нито една страна, била тя малка или голяма, няма възможност да се раз-
вива в състояние на затвореност на икономиката. Цялата система на об-
щественото производство, с всички нейни основни елементи и по основ-
ните макроикономическите показатели изискват всеобщност в планетарен 
мащаб във функционирането на националните икономики [6: 73–74]. 

Безспорно най-същественото явление на нашето съвремие е ин-
тензивното развитие на научно-техническия прогрес. От края на XVIII в. 
е налице изключителен технологичен динамизъм. Съвременните дости-
жения на науката, на технологиите и управлението, тяхната реализация в 
живота като опредметена практика са безпрецедентни с мащаба и ради-
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кализма на предизвиканите от тях промени. Не случайно третата индуст-
риална революция се определя именно като технологична [6: 44–45]. 

Процесите на индустриализация се задвижват от постоянстващия 
принцип на технологична иновация, която рационализира производст-
вения процес, но го прави по-комплексен и създава необходимост от 
допълнително знание за неговото ръководене и осъществяване. В кон-
текста на индустриализацията самата собственост е необходимо да бъде 
ефективна, гъвкава и пазарно ориентирана, което зависи от уменията да 
се управлява. Ето защо уменията стават по-важни от самото притежа-
ние. В този смисъл исторически се оказва важно разрастването на сфе-
рата на образованието и появата на една нова класа на знанието, а само-
то знание става сериозен механизъм за възпроизводство на индустриал-
ния капитализъм (Бъргър 1998) [13: 10]. 

Ако XX в. е белязан с настъплението на компютъра и информа-
ционните технологии, то XXI в. се свързва с появата на т.нар. „инфор-
мационно общество“, „общество на услугите“ или „общество на знание-
то“. Знанието застава в основата на икономическите отношения и се 
превръща в „най-голямото богатство“ на съвременното общество. 

Образованието e основна ценност на новото информационно об-
щество. В своята книга „Третият път“ Гидънс отбелязва, че правителст-
вата трябва да наблегнат върху непрекъснатото образование, разработ-
вайки образователни програми, които започват от детството и продъл-
жават дори в напреднала възраст [5: 118]. 

Според посочения автор образованието вече не може да се разг-
лежда като етап на подготовката преди започване на работа. Новите 
технологии променят същността на труда, като заменят част от човешкия 
труд с машини. Технологичните промени водят до промени в необходи-
мата квалификация и професионална динамика. Той допълва, че, ако на 
образованието се гледа в чисто професионален аспект – като осигурява-
що необходимите за работа умения, повечето специалисти са на мнение, 
че то в бъдеще трябва да продължава през целия живот [4: 431]. 

В съвременното общество възниква необходимостта от осигуря-
ване на достъп до образование на все повече хора, от усъвършенстване 
на образователните способности и от по-нататъшно развитие на умения-
та, предпоставки за личността реализация и социална мобилност. Според 
Бъргър (Бъргър 1998) в постиндустриалните общества „образованието е 
станало единственото възможно средство за социална мобилност“ и в 
този смисъл се налага и стратегията за „учене през целия живот“ [13: 10]. 

Инвестициите в образованието са императив за управлението 
днес, ключова база за „преразпределение на шансовете“. Според Гидънс 
обаче трябва да се гледа с известен скептицизъм на идеята, че то може 
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пряко да ограничи неравенствата. Голяма част от изследванията в САЩ 
и Европа показват, че е налице тенденция образованието да отразява по-
широки икономически неравенства, които трябва да бъдат преодолява-
ни в зародиш [5: 104]. 

Влиянието на произхода върху образователните шансове, както и 
експлозията на увеличаващите се бедност, безработица и „човешки 
отпадък“, резултат от глобализацията [6: 89–90], могат да бъдат ограни-
чавани посредством ученето през целия живот, което напълно отговаря 
на потребностите на модерното общество. Непрекъснатото подобряване 
на знанията, способностите и компетентността, както и придобиването 
на квалификации е напълно в разрез с професионалната динамика. 

Ърнест Гелнер отбелязва, че сред предпоставките за функциони-
рането на индустриалното общество са универсалната грамотност и 
високото равнище на количествена, техническа и обща усложненост. 
Членовете му са и трябва да бъдат мобилни, подготвени да сменят една 
дейност с друга, да притежават общо образование, което да ги прави 
способни да прилагат правилата и инструкциите на една нова дейност 
или професия [3: 51]. 

Не случайно и Европейският съюз е разработил специална 
„Програма учене през целия живот (2007–2013)“. Целите на тази прог-
рама са следните [23]: 

 да допринесе за развитието на Европейската общност като 
напреднало „общество на знанието“; 

 да насърчи взаимодействието и сътрудничеството между обра-
зователните и квалификационните системи в Европейската общност с 
цел да се превърнат в световен пример за качество; 

 да допринесе за развитието на качествено обучение през целия 
живот и да насърчи високата продуктивност, изобретателността и евро-
пейското измерение в системите и практиките в тази сфера; 

 да подкрепи създаването на европейска зона за учене през це-
лия живот; 

 да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността 
и достъпа до възможностите за обучение през целия живот в държавите 
членки; 

 да засили приноса на обучението през целия живот за социал-
ното единство, активното гражданство, общуването между културите, 
равенството на половете и личната реализация; 

 да спомогне за насърчаването на креативността, конкурентос-
пособността и ръста в предприемаческия дух; 

 да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови 
групи, включително на нуждаещи се от специални грижи и тези в не-



ОБРАЗОВАНИЕ 

 172 

равностойно положение, в програмата „Учене през целия живот“ без 
значение на техния социален произход; 

 да насърчи изучаването на езици и запазването на езиковото 
разнообразие; 

 да подкрепи развитието на напредничави съдържание, педаго-
гика и практика на обучение през целия живот, базиращи се на инфор-
мационните технологии; 

 да съдейства за създаването на чувство за европейска културна 
идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките 
права и демокрацията, както и да насърчи търпимостта и уважението 
към други хора и култури; 

 да съдейства за сътрудничество в осигуряването на високо ка-
чество във всички сектори на образованието и професионалната подго-
товка в Европа; 

 да насърчи използването на нови продукти и практики, както и 
обмена на добри практики в областите, покрити от програмата „Учене 
през целия живот“ с цел подобряване на качеството на обучението и 
професионалната подготовка. 

Прилагането на обучението през целия живот посредством фор-
мално, неформално и самостоятелно учене и повишаване на мобилност-
та продължава да бъде предизвикателство. 

Оказването на подкрепа на всички граждани за придобиване на 
по-висока квалификация и обединяването на образованието, научните 
изследвания и иновациите в добре функциониращ „триъгълник на зна-
нието“ са от ключово значение за конкурентоспособността, растежа и 
заетостта, както и за равнопоставеността и социалното приобщаване. В 
контекста на икономическата криза тези дългосрочни предизвикателст-
ва придобиват още по-голямо значение. Публичните и частните бюдже-
ти са подложени на силен натиск, съществуващи работни места биват 
закривани, а новосъздадените такива често изискват различна или по-
висока степен на квалификация. Следователно системите за образова-
ние и обучение трябва да станат много по-отворени и в по-голяма сте-
пен да отговарят на потребностите на гражданите, както и на тези на 
пазара на труда и обществото като цяло [24]. 

Централен проблем при настоящата икономическа криза е липса-
та на адекватни механизми за стратегическо разгръщане на ограничени-
те ресурси, включително и за отчитане на новите и появяващи се пот-
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ребности от умения. Недостигът на ключови умения се превръща в топ 
предизвикателство за бизнеса1 [26]. 

Европейската рамка за ключови умения за обучение през целия 
живот набелязва и определя осем ключови умения, предпоставки за лич-
ната реализация, активното гражданско участие, социалното приобщава-
не и пригодността за наемане на работа в едно общество на знанието: 1) 
Общуване на майчиния език; 2) Общуване на чужди езици; 3) Умения по 
математика и основни умения по науки и технологии; 4) Умения в об-
ластта на цифровите технологии; 5) Придобиване на умения за учене; 6) 
Социални и граждански умения; 7) Инициативност и предприемачество; 
8) Умения за отчитане на културните различия и изразяване. 

Началното образование и обучение трябва да подкрепят развити-
ето на тези ключови умения до степен, в която всички млади хора – 
включително и тези в неравностойно положение – да получат достъп до 
по-нататъшно обучение и професионално развитие. Образованието и 
обучението за възрастни следва да предоставя реални възможности за 
всички възрастни да развиват и актуализират своите ключови умения 
през целия си живот [24]. 

Обучението през целия живот и мобилността, осигурени посредс-
твом висококачествено образование са от основно значение, за да могат 
гражданите да придобиват умения, които са в съответствие с потребнос-
тите на труда, както и с целите за социално приобщаване и активно 
гражданско участие. 

Образователният процес е социално организиран [17: 164] и раз-
решаването на сложните обществени проблеми и предизвикателства на 
глобализацията все повече зависят и от образователна политика насоче-
на към формиране на лична ангажираност и отговорност за бъдещето. 
Това би осигурило разширяване на „глобалното гражданско общество“, 
готово да постави под въпрос политически и икономически решения на 
национални държави членки и на междуправителствени организации [7: 
122–128]. 

Райх смята, че истинските технологични активи на една страна са 
в способността на нейните граждани да решават сложни проблеми на 
бъдещето. Тяхното знаене, тяхното можене, техният принос към светов-
ното стопанство (а не както досега технологията и капиталът) определят 
благосъстоянието на една държава [2: 211]. 

                                                 
1 Изследване от 2011 г. показва, че 66 % от бизнес лидерите смятат, че недостигът на 
ключови умения е най-голямото предизвикателство за тях, а 56 % смятат, че това би 
заплашило растежа на техния бизнес. 59 % от топмениджърите разчитат на програми за 
мобилност, за да задоволят нуждата си от персонал през следващите години. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 174 

Според Улрих Бек вместо да подпомагат финансово „германски 
фирми“, политиците би трябвало да влагат парите в знания и образова-
ние, за да помагат на гражданите да придобият онези способности и 
ориентации, които ще им дадат възможност да се ориентират в трансна-
ционалните пейзажи и противоречия на световното общество [2: 211]. 

Той правилно отбелязва, че „един от големите политически отго-
вори на глобализацията гласи: изграждане и разширяване на обществото 
на образованието и знанието: удължаване, а не съкращаване на образо-
ванието; отслабване или отхвърляне на неговото тясно обвързване с 
определени работни места и професии и ориентиране на процесите на 
образование към широко приложими ключови квалификации; под тази 
ключова дума се разбира вече не само „гъвкавост“ или „цял живот уче-
не“, до тях се нареждат и социалната компетентност, способността за 
работа в екип, способността за справяне с конфликтни ситуации, разби-
рането на различни култури, комплексното мислене, боравенето с неси-
гурностите и парадоксите на втората модерност [2: 211]. 

Както пише Райнхард Кал: „Ученето трябва да се свързва с 
дейности, чрез които хората сами вземат живота в ръцете си (...) Учене-
то се разширява и същевременно се освобождава от гетото си. Разбира 
се, това става по-лесно на думи, отколкото на практика“. Смисълът на 
ученето се променя в транснационалната мрежа. Към вълнуващата диа-
лектика на глобализацията спада и заменянето на традиционните „поу-
чаващи общества“ (В. Лепенис) с диалогична чувствителност (смелост 
за неразбиране). Говори се за необходимостта от транснационализация 
на (университетските) образователни програми и жизнени пътища 
(„global studies“). Това би трябвало да спомогне трудностите на транс-
културната комуникация и съответните конфликти да останат разбирае-
ми и овладяеми от студентите. Те би трябвало да служат и на целта да 
предоставят на студентите когнитивна географска карта, която да им 
позволява да разбират многомерността на „глобалния“ живот и дейст-
вие и да избягват свързаните с това клопки [2: 211–212]. 

Необходимо е формирането на собствен „Аз“ като център на 
действията и ориентациите. Според Бек „днес всеки младеж трябва да се 
научи да води живота си напълно самостоятелно, да разчита само на 
себе си, което ще рече да се научи и да се опита да изгради отворен 
процес“ [2: 212]. 

Мобилизирането на ресурсите на цялото общество е сериозно 
предизвикателство пред образователната политика и от гледна точка на 
бързите социални промени протичащи в него. Според Емил Дюркем в 
резултат на тях обществото може да изпадне в състояние на аномия. 
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Обществата изпадат в такова състояние в периоди на цялостна 
трансформация, политически революции, ускорена обществена промяна 
в сферите не само на икономиката и властта, но и на господстващата 
идеология и официализираната ценностна йерархия на обществото, 
криза и преустройство на образованието и културните образци, рязка 
промяна в стандарта и стила на живот [25]. 

В съвременната социология се разграничават две основни страни 
на това явление: 

субективна – когато в мисленето и поведението на хората има 
несъответствие между цели и средства, когато те изгубват яснотата и 
идентичността на социалните норми и правила за поведение и дейност, 
когато всъщност изгубват ценностната си координата за оценка на собс-
твеното си поведение и житейски избори; 

обективна – състоянието на обществото като цяло (на държавата 
в частност), при което регулативните системи не действат, преобладава 
тяхното нарушаване и пренебрегване, нараства хаоса и деструкцията, 
хората се индивидуализират, а поведението им все по-често се оказва 
рисково за околните и обществото като цяло [25]. 

Аномията в обществото е признак на социална криза и колкото 
по-голяма тежест и разпространение има в него, в толкова по-голяма 
криза се намира социалната солидарност, толкова по-дълбока е социал-
ната криза, а за Дюркем това означава на първо място морална криза 
[12: 263]. 

„Излекуването“ на обществото от аномията означава утвържда-
ването на нов колективен морал, насочен към ценности и идеали, насър-
чаващи солидарността [12: 263]. В този смисъл е и лекарството, което 
посочва Питирим Сорокин, – тотална промяна на съвременната мислов-
ност, фундаментална трансформация на ценностната система и дълбоко 
преустройство в междуличностните отношения, културните ценности и 
света като цяло. Както правилно отбелязва още, всичко това не може да 
бъде постигнато без непрекъснатите, усърдни, активни усилия на всеки 
индивид в тази насока [9: 274]. В този смисъл образованието може да се 
използва като средство за утвърждаване на общочовешки ценности и за 
по-бързо адаптиране към променения социален ред. 

Глобалното развитие поражда широк комплекс от нови нагласи за 
света, човечеството и смисъла на развитието на личността чрез образо-
ванието. Светът без граници води до необходимостта от образователна 
политика формираща и развиваща личностните качества, умения и на-
вици, формираща гражданска отговорност у всеки и възпитаваща съв-
ременния човек на XXI в. в духа на общочовешките ценности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 

ЗАЛОГ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 
 

гл. ас. д-р Антонина Недкова 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

 
Научно-техническият прогрес въвежда появата на нови средства 

и предмети на труда, на нови производствени и информационни техно-
логии. Ето защо нараства необходимостта от непрекъснато образование 
на учащите се с цел получаване на нови знания и тяхното приложение в 
професионалните дейности. 

Една от основните цели на университетското образование е да 
осигурява обучение, което да съответства както на нуждите на пазара, 
така и на обществените потребности, на индивидуалните им очаквания 
и способности за реализация в професионален, личностен и обществен 
аспект. Тази целева концепция изисква да се изработят механизми за 
осигуряване качеството на образованието и оценка на крайните резулта-
ти от него [2]. 

Образованието е важен фактор в живота на човека, за бъдещата 
му професионална реализация и кариера. То формира културното, инте-
лектуалното и духовното равнище на личността, поради това е един от 
основните проблеми на съвременното общество. Управлението на ка-
чеството на образованието е координирана дейност, която включва пла-
ниране, обезпечаване, мотивация и контрол на получените резултати с 
цел удовлетворяване потребителите на образователни услуги. 

Съвременният образователен мениджмънт се формира на основа-
та на следните принципи: 

 поставя образователни изисквания, като се отчитат постиже-
нията на научно-техническия прогрес и са в съответствие с европейски-
те образователни стандарти; 

 информира обучаваните за острата конкуренция на трудовия 
пазар и реалните възможности за тяхната реализация, което налага мо-
билност и гъвкавост на системата; 

 перманентно оптимизира образователния процес, на базата на 
получените резултати от проведения мониторинг. 
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Сред показателите определящи качеството на образованието са: 
 професионална компетентност и квалификация на преподава-

телите; 
 равнище на професионална подготовка и квалификация на 

обучаваните; 
 равнище на усвояване на учебното съдържание; 
 качествено изпълнение на учебните образователни програми. 
Международната организация ЮНЕСКО определя качеството на 

образование като водещ приоритет на международни организации в 
областта на науката, културата и образованието. Неговото съдържание 
може да се разглежда като: 

 резултат, в който качеството на образованието се определя ка-
то система от знания и умения и навици на специалиста, които намират 
приложение в неговата производствена среда и в обществото като цяло; 

 процес, при който качеството на обучението се разглежда като 
„съвкупност от свойства и характеристики на образователния процес”, 
осигуряващ способността му да удовлетворява потребностите на общес-
твото. 

Според Т. И. Булгакова качеството на образованието е комплекс-
но. В професионалната компетентност на педагога се включват: равни-
щето на знания, умения, навици и способности, реализирани в процеса 
на обучение, педагогическо майсторство, наблюдателност, умение да 
създава благоприятен психологически климат в група, умение за науч-
но-изследователска активност [1]. Университетският преподавател, 
подчертава авторката е необходимо да бъде ерудирана, творческа лич-
ност, да има високо равнище на теоретични знания, да прилага съвре-
менни методи и образователни технологии в обучението, да умее да 
излага учебното съдържание в достъпна форма, да притежава и развива 
умение да подбужда когнитивен интерес у учащите към изучаваната 
научна област. От особено значение за студена са: 

 високо интелектуално равнище; 
 памет; 
 умение да преработва и трансферира усвоените знания; 
 комуникативност; 
 умение да работи ефективно в група; 
 умение да генерира получените знания по изучаваните дис-

циплини, които да прилага на практика. 
Качеството на образованието зависи и от проектираните учебни 

програми, както и от оптимизиране на лекционното изложение, семина-
рите, практическите занятия, непрекъснато обновяване на учебното съ-
държание, контрол на проведените занятия и тяхната посещаемост. За 
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ефективността на образователния процес е необходимо използването на 
иновационни средства за обучение, като: лекция – презентация, мулти-
медийни средства, електронни библиотеки, електронни учебници. Важен 
инструмент в образователната практика е внедряването на балнорейтин-
говата система. Целта на системата е повишаване интензивността на 
обучение на студентите в продължение на всяка учебна година и тяхната 
заинтересованост в усвояването на дисциплините, стимулиране на са-
мостоятелната работа, за непрекъснато придобиване на нови знания, за 
формиране на критичното мислене и професионални компетентности. 

Компетентността според П. Лазаров [3] е интегративно свойство 
на личността, което се изразява в спецификата на организиране и изпол-
зване на различни знания и умение и позволява ефективни решения и 
поведение в различни ситуации. Компетентността е над обикновените 
умения, движение към експертност и майсторство [4]. Компетентността 
дава възможност и осигурява условия за свободна изява на личността, за 
увереност и висока резултатност на работата. Тя е залог и предпоставка 
за оригинална, творческа и новаторска изява на личността, обновяване 
на нейната висока ерудираност. 

В педагогическата литература едни автори изразяват становище-
то, че компетентността може да има приоритетно интелектуални изме-
рения, други акцентират върху придобитите знания и умения, а трети – 
на усвоения продължителен опит. 

За бъдещите специалисти и мениджъри в областта на туризма, 
компетентността е залог за правилно планиране, ръководене и умело 
насочване на дейността по посока на тяхната максимална ефективност, 
а за специалистите те осигуряват нискокачествено обслужване, висока 
култура на комуникация и вземане на решения при нестандартни ситуа-
ции. Компетентността се обуславя основно от наличието на необходими 
знания, умения (от интелектуален и практикоприложен характер ) и 
нагласи за свободна самоизява. 

Знанията включват необходимите за целите на професионалната 
дейност научни факти, термини и постижения в различните области на 
познанието, култура на общуване то и др. Част от необходимите знания 
бъдещите туристически кадри усвояват при своята подготовка във вис-
шето училище, колежите и професионалните гимназии. В условията на 
трудовата дейност те ги доразвиват и усъвършенстват в процеса на 
следдипломната квалификация и подготовка. 

Важни за туризма са уменията за: 
 общуване; 
 толерантност; 
 преодоляване на възникнал конфликт; 
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 приспособяване към съответната културна среда; 
 културно изразяване на мнение; 
 критично осмисляне на постиженията и слабостите в собстве-

ната дейност и в работата на другите. 
Тези умения са част от човешката природа, доразвиват се и се 

усъвършенстват не само в процеса на учене и обучение, но и в трудова-
та дейност на човека, превръщат се в качество на личността. 

Компетентното разглеждане на показателите е важна съставля-
ваща на образователния мениджмънт. Анализът на разгледаните показа-
тели създава условия за качествен образователен процес в професио-
налната подготовката на учащите за бъдещата им реализация в туристи-
ческите дейности. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
ас. Михаил Михайлов 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив 
 
През 1998 г. Съветът на Европейския съюз прие Препоръка 

98/561/ЕС за постигане на високо качество във висшето образование. 
Министрите на образованието в Европа приемат през 1999 г. Болонска-
та декларация за общо европейско пространство за висшето образование 
до 2010 г., в която е одобрен тристепенният модел (бакалавър, магистър, 
доктор) и се дава европейска система за трансфер на кредити. Евро-
пейските министри на образованието призовават да се популяризира 
системата за качеството във висшите училища (ENQA) и да се осигурят 
качеството на образованието и добрата учебна практика. 

Авторитетът на всяко учебно заведение зависи от: 
̶ образователните технологии; 
̶ педагогическите умения; 
̶ управлението на качеството на знанието; 
̶ IT структурата – интранета, интернета; 
̶ това, дали стратегията за качеството на обучението е насочена 

към изискванията на XXI в.; 
̶ това, дали структурата се мениджира така, че да се постигнат 

целите на качеството; 
̶ инвестициите; 
̶ маркетинга; 
̶ компетентността на персонала; 
̶ мотивацията на преподавателите. 
Доскоро контролът и оценката на качеството на образованието се 

осъществяваха чрез контрол на знанията на обучаемите. Понастоящем 
тестването и контролът на знанията имат само спомагателен ефект, а за 
оценка на качеството на образованието се използват стандартите от 
серия ISO 9000:2000 и следните модели за качество: 

̶ EFQM; 
̶ AisHe; 
̶ Baldrige; 
̶ VSN и др. 
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Тоталното управление на качеството (TQM) има за обекти: 
̶ организационната структура на висшето училище; 
̶ процесите и ресурсите, които са необходими за осъществяване 

на системата за управление на качеството; 
̶ документацията (вътрешните правила, стандарти, указания и 

работни инструкции). 
Съществуват следните видове модели за управление на качеството: 
̶ Статични модели – моментна „снимка на организацията“; 
̶ Динамични модели – модели на жизнения цикъл на висшето 

училище; 
̶ Организационни модели – включват показатели за оценка; 
̶ Организационно-технически модели – съпоставяне, обективи-

зиране и оценка на нивото на зрелост на образователния процес. 
Най-популяризираният модел за оценка на качеството на обуче-

нието във висшите учебни заведения е EFQM. Основните критерии, по 
които става оценяването, са следните: 

Критерий I: Ръководството е задължено да: 
̶ формира визията, мисията и целите в управлението на качеството; 
̶ участва в разработване на системата за управление на качеството; 
̶ осигури обратна връзка със студентите и работодателите, кои-

то са ги наели след завършването им; 
̶ участва в дейности, свързани с акредитацията, сертификацията 

и оценката на вуза. 
Критерий II: Стратегия и политика: 
̶ събиране и анализ на данните за ефективността и ефикасността 

на вуза; 
̶ развитие на политика и стратегия в учебния процес, които за-

сягат и преподавателите, и студентите; 
̶ начини за контрол на резултатите от въвеждането на полити-

ката и стратегията; 
̶ информиране на персонала и студентите за политиката и стра-

тегията на вуза и за евентуалните им промени, свързани с подобрения 
на учебния процес. 

Критерий III: Кадрово управление: 
̶ изисквания за квалификация на персонала; 
̶ политики на контрол над персонала; 
̶ мотивация на кадрите с цел управление на качеството; 
̶ обучение, кариерно развитие и участие в научни форуми; 
̶ подобряване на условията на труд и социална защита на 

кадрите; 
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̶ задължителен диалог и обратна връзка между ръководството, 
персонала и студентите. 

Критерий IV: Видове ресурси: 
̶ финансови – актуални както за частните, така и за държавните 

висши училища; 
̶ човешки – хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, 

които са на основен трудов договор към съответния вуз; 
̶ информационни ресурси за управление на процеса на обучение; 
̶ ефективност на образователните технологии. 
Критерий V: Външни партньори: 
̶ средните училища от областта, региона и страната, чиито зре-

лостници са потенциални студенти на висшето училище; 
̶ взаимодействие с други висши училища в страната с цел заим-

стване на педагогически опит, продължаващо обучение на колежаните в 
магистърска степен на обучение, съвместни научни конференции; 

̶ взаимодействия с фирми, банки, медии и др., в които обучава-
ните студенти да осъществяват практически стажове, бригади и др.; 

̶ взаимодействие със сродни висши училища в чужбина и учас-
тие в европейските програми – напр. „Еразъм“. 

Критерий VI: Управление на процесите във вуз: 
6.1. Разработването, прилагането, одитът и усъвършенстване-

то на системата за управление на качеството във вузовете се свърз-
ват със: 

̶ внедряване на процесния подход за управление на качеството; 
̶ управляване на записи; 
̶ създаване на документация; 
̶ планиране и изграждане на организационна структура по уп-

равление на качеството във вуза; 
̶ разработване на системи за измерване на СУК; 
̶ вътрешен одит на СУК; 
̶ постоянно усъвършенстване на СУК в учебното заведение. 
6.2. Основни процеси на научните и образователните дейности: 
̶ маркетингово проучване на пазара на образователните услуги; 
̶ създаване на актуални студентски програми; 
̶ прием на студенти; 
̶ качествено изпълнение на основните образователни програми, 

които са съобразени с единните държавни изисквания; 
̶ висококачествена учебна дейност със студентите; 
̶ форми и програми за допълнително обучение; 
̶ повишаване на квалификацията на преподавателите; 
̶ научни изследвания и иновации. 
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6.3. Спомагателни дейности във вуза: 
̶ управление на образователната среда; 
̶ библиотека; 
̶ счетоводство; 
̶ помощен персонал. 
Критерий VII: Удовлетвореност на потребителите: 
̶ на завършилите съответния вуз, които си намират работа; 
̶ на работодателите, които са приели завършилите и са доволни 

от подготовката им. 
Критерий VIII: Удовлетвореност на персонала: 
̶ механизъм за събиране на информация от ръководството на 

вуза; 
̶ ниво на удовлетворение на преподавателите във вуза и моти-

вацията им за активна преподавателска и творческа дейност. 
Критерий IX: Удовлетвореност на обществото. 
Критерий X: Резултати на вуза: 
̶ образователни резултати; 
̶ научноизследователски резултати; 
̶ финансови резултати. 
В Холандия през 2000 г. на базата на EFQM е разработен метод 

AisHe, чрез който на базата на самооценка се създава СУК във висшите 
училища. 

По същото време е създаден и моделът Baldrige за управление на 
качеството във вузовете. 

В модела VSNU се акцентира на образователната дейност, науч-
ните изследвания и услугите в обществото. 

Инициативата E-excellence има за предмет качеството на елект-
ронното обучение. 

За да бъде едно висше училище легитимно в Република България, 
то трябва да има акредитация от НАОА (Националната агенция по обра-
зование и акредитация), а за да бъде съизмерима дейността му с евро-
пейските критерии, учебното заведение трябва да бъде сертифицирано 
за качество по ISO-9000:2000 и ISO-9001:2008. 

В условията на икономическа и демографска криза обречени на 
успех са само вузовете, които са не само сертифицирани по съответните 
стандарти, но и работят качествено и студентите им се реализират на 
пазара на труда. 
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МЕДИЙНО ПОВЕДЕНИЕ: 2010 г. TNS/tv plan 
 

доц. д-р Маргарита Пешева 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

проф. д-р Милко Петров 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
Методология – TNS /tv plan, качествено изследване, три фокус групи, 

всяка от 8 респонденти, поравно мъже и жени, възрастови граници: 16–24 г.; 
29–40 г. и 32–75 г. Качествено изследване, 30 дълбочинни интервюта, поравно 
мъже и жени, възрастови граници: 16–19 г.; 20–24 г.; 25–29 г.; 30–34 г.; 35–39 г.; 
40–44 г.; 45–49 г.; 50–54 г.; 55–59 г. и 60+ г. Период на провеждане: юни 2010 г. 

Индекси: честота и места на слушане на радио, начини за слушане на 
радио, предпочитани програми и предавания, честота и места на гледане на 
телевизия, начини за гледане на телевизия, предпочитани телевизионни програ-
ми и предавания, радио- и телевизионни брандове, нагласи за цифрова телевизия. 

 
Какво е днес медийното потребление, дали то остава същото, или 

много бързо се променя в резултат на технологичните новости, интер-
нет и социалните мрежи, които дават възможност за общуване с разно-
образни медии онлайн за нова, качествено различна медийна комуника-
ция? Какво се случва с традиционното радио, с многобройните му прог-
рами – български и чужди, къде се вписва радиослушането в спектъра 
на другите медийни дейности? 

Главните предизвикателства пред развитието на електронната 
медийна среда през последните години са точно формулирани в качест-
веното изследване на TNS/tv plan, проведено през 2008 г. на тема „На-
ционалните програми през погледа на тяхната аудитория“, изготвено 
за БНР от Живко Георгиев. В него той формулира няколко основни 
тенденции и предизвикателства в развитието на медийната среда. Преди 
представянето на резултатите от качественото изследване, проведено 
през 2010 г., нека разгледаме някои от най-важните изводи от това ка-
чествено изследване отпреди две години. 

 
Медийна среда 
 
Медийното поведение днес закономерно е изправено пред много 

предизвикателства, които определят неговата структура, профил и ин-
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тензивност. На първо място са технологичните предизвикателства, 
които се дължат на лавинообразното нарастване на мрежата, на огром-
ните ú възможности за комуникация, медийно потребление, разнообраз-
ни форми на бизнес дейности, електронно пазаруване и широк спектър 
от развлечения. Изследванията показват, че над 40,0 % от българските 
домакинства вече имат достъп до интернет, което означава, че традици-
онни медии като радиото и телевизията вече се развиват в силно конку-
рентната среда на „новата интернет култура“. 

Тя според Живко Георгиев променя медийните навици и потреб-
ление не само на най-младите, но и на 25–35-годишните. Най-големите 
промени са оттеглянето на тези целеви групи от четенето на вестници, 
засилването на потреблението на преса онлайн, новите възможности за 
общуване с преса и през мобилен телефон. Появата на MP3, айпода, 
мобилните апарати създава нови технологични начини за слушане на 
радио, „възможност да се слуша радио на места и в ситуации, където 
това не бе възможно“. Музикалните радиостанции получиха силна и 
опасна алтернатива, защото един потребител, който е пристрастен към 
мрежата, към всичко, което тя може да му предложи, все по-рядко и по-
малко слуша традиционното радио. 

На второ място Живко Георгиев поставя социологическите пре-
дизвикателства, които са следствие от развитието на прехода през 
последните 20 години, в резултат на което нашето общество загуби 
старата си еднородност. Това означава, че „днес всяка медия е изправе-
на пред необходимостта да работи за все по-разнородна публика“. 
Проучванията показват, че обществото все повече губи своята едно-
родност в няколко основни направления: 

 ясно изразена социална стратификация, която се основава 
на все по-различен жизнен стандарт и социално-икономически статут 
на отделните членове на националната общност; 

 растящи генерационни различия, оформяне на няколко поко-
ления – едното от времето преди прехода, другото – на границата 
между социализма и демокрацията, третото – продукт на новите 
реалности. Тези три много различни поколения трябва да съжителст-
ват в общо социокултурно и медийно пространство, но те имат раз-
лични социални програми и различно отношение към медиите; 

 растящи регионални различия. Социологическите изследва-
ния показват, че „имаме все по-малко основания да говорим за „Бълга-
рия“, „българите“, „българското общество“ като цяло. Все по-малко 
е общото между София и Варна, от една страна, и Северозападна 
България и Лудогорието, от друга“. По тезата на Живко Георгиев 
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локалните особености стават много ясно изразени, а общите нацио-
нални особености – все по-бледи и абстрактни; 

 растящи различия в стила на живот (лайфстайла). Публи-
ката все повече се сегментира (у нас и в целия свят) по стила на жи-
вот и тази сегментация се оказва дори по-значима от социално-
демографските и социално-икономическите критерии. Тази тенденция 
определено генерира различия. В България този процес сега започва, но 
след няколко години ще стане ясно, че изборът на потребителя – на 
марки, медии, модели на живот, най-често се определя от споделяните 
ценности, от начина на живот или от модела на лайфстайл парадиг-
мата, която всеки избира за себе си. 

На трето място са културните предизвикателства. Българското 
общество много бързо се превръща в потребителско общество. Масова-
та култура формира консуматорско поведение, което се налага през 
чалгата, телевизионните риалити формати, телевизионните игри, жълта-
та преса и др. Този триумф на консумативната култура неизбежно уп-
ражнява натиск върху високата култура, която постоянно бива изтласк-
вана в ъгъла, подценявана и маргинализирана. Медиите, които са напра-
вили избор в полза на автентичните културни ценности и некомерсиал-
ното, несъмнено биват заплашени, поне доколкото маркетинговите 
стратегии на медийната индустрия минават през необходимостта от 
големи печалби. 

В медийната среда се открояват няколко основни тенденции: 
 свръхпредлагане на вестници, списания, радио- и телевизион-

ни програми. Освен тях – сайтове за нови развлечения и онлайн вари-
анти на традиционни медии. Според Живко Георгиев през последните 
години всеки жител на един от седемте града у нас с население над 
100 000 жители свободно може да избира между 20–30 станции във 
ФМ диапазона, между 70–80 тв канала, достъпни чрез аналогова или 
цифрова платформа, между 30–40 вестника и над 300 списания, както 
и между всички медийни формати, които интернет предлага. В по-
малките градове това медийно разнообразие е по-свито, но там също 
се регистрира повишение на медийното потребление; 

 силно конкурентна медийна среда, в която състезанието 
върви не само в рамките на една медия (между отделните вестници, 
радио- или телевизионни програми), но и между отделните видове ме-
дии. А като цяло – между традиционните и новите медии в техните 
традиционни и модерни формати, които интернет предлага. Това 
коренно променя потребителския избор; 

 навлизане на телевизията в запазените програмни територии 
на радиото. Сутрешните телевизионни блокове пряко конкурират ранния 



ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 

 188 

сутрешен праймтайм на радиото. Изследванията сочат, че новият ме-
диен стереотип „слушане на телевизия“ сутрин се засилва и той пряко 
конкурира създадения от радиото модел на медийно потребление. В сут-
решните блокови телевизионни предавания се засилват директните връз-
ки със зрителя, което до вчера беше запазена територия на радиото. 
Изследванията показват, че през последните години времето, отделяно 
за медийно потребление, остава едно и също, но то бързо се преразпреде-
ля между пресата, радиото, телевизията и интернет. Какви са основни-
те тенденции в този процес? Пресата като цяло губи позиции, особено 
сериозната преса, но жълтата преса и лайфстайл списанията разширя-
ват територията и читателите си. Относителният дял на телевизията 
в бюджета на времето и личното медийно потребление остава стаби-
лен, най-сериозните загуби се наблюдават при най-младите – 12–35-
годишните, макар че засега няма срив по няколко основни причини: по-
тенциалът на кабелизацията все още не е изчерпан, населението бързо 
застарява и времето, отделяно за телевизия от хората над 60 г., се уве-
личава. Сутрешните телевизионни блокове завземат територии, които 
до вчера принадлежаха основно на радиото, расте броят на телевизион-
ните канали, но тяхното разнообразие е привидно; 

 пазарният дял на радиото през последните години бележи 
тенденция на спад. Основните причини са бързото навлизане на интер-
нет в медийното потребление и силният натиск на телевизията върху 
сутрешния праймтайм. 
 

Радиоповедение 
 
От доста време изследванията показват, че 95,0 % от времето, от-

деляно за слушане на радио, се реализира у дома или на работа. В ран-
ните часове на деня телевизията вече е водещата медия, а в часовете 
след работа тя си остава лидер в медийното потребление на по-
възрастните, както е интернет при по-младите. На работното място ин-
тернет вече е много сериозна конкуренция и на радиото, и на телевизия-
та. Или, медийната ситуация не изглежда толкова благоприятна, колко-
то беше преди време. Въпреки това радиото има своите шансове – спо-
ред изследванията „слушането на радио в автомобил“ се усилва. Тради-
ционните радиостанции все повече ще разчитат на слушането в автомо-
бил по следните причини: 

 бързо увеличаване на автомобилния парк – все повече хора в 
различни възрасти имат личен автомобил; 

 расте времето, което хората прекарват в своя автомобил; 
 в автомобила радиото засега е без конкуренция. 
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Печелившата стратегия е всяка радиостанция да търси лидерски-
те си позиции в двата основни топоса на съвременното радиослушане – 
„в колата“ и „в работата“, при които тя може да разшири и запази пози-
циите си благодарение на социално активната част от населението. 

Честота и места на слушане на радио 
Проведените през 2010 г. качествени изследвания на медийното 

потребление (три фокус групи и 30 дълбочинни интервюта) показват, че 
радиото неизменно присъства в медийните асоциации на участниците от 
различна възраст, пол, социален и професионален статут. Но подредбата 
на медийните предпочитания вече е друга – телевизията и интернет са 
водещите медийни лидери, радиото и пресата остават по-назад. За раз-
лика от пресата, която все по-малко участва в живота на съвременния 
човек, радиото засега присъства в неговия житейски ритъм. Но вече по 
друг начин. 

То най-често се схваща като съпътстваща медийна дейност, която 
се вгражда в житейския ритъм на съвременния човек, допълва разнооб-
разните му дейности. Ето защо обичайните места за слушане на радио 
днес се подреждат по следния начин: вкъщи, в колата, на работата, мно-
го рядко в заведения и на публични места. Кривата на радиослушането е 
свързана с основните дейности на житейския ритуал – слушане на музи-
ка за разбуждане/кратки радионовини по време на сутрешния тоа-
лет/слушане на музика и сервизна информация в колата на път за ра-
бота/слушане на музика по време на работния ден/слушане на радиос-
танция вечер, предимно онлайн. Участниците схващат радиото като 
задължителна част от своя медиен свят, който през последните години 
става по-широк и по-разнообразен. 

Начини за слушане на радио 
В отделните възрасти и статути анкетираните избират различни 

начини на слушане – най-младите много често слушат радио онлайн, 
през компютър, те се интересуват предимно от музикалната част на 
програмата, която задължително присъства в тяхната почивка. „Радиото 
е константно, като част от живота“, казва една студентка. Отделните 
радиопрограми обикновено служат за музикален фон към другите чо-
вешки дейности. Така радиото достроява цялостното човешко поведение, 
то не изпълнява самостоятелна роля, а по-скоро е задължителна част от 
нещо друго. Анкетираните в социално активната възраст между 30–50 
години слушат радио най-вече в колата и на работата, тези в пенсионна 
възраст и домакините – предимно вкъщи и през радиоапарат. По-
младите и по-образованите освен заради музиката го предпочитат и за-
ради кратките му новини, възможността да ги проследяват в развитие. 
По-старите и по-малко образованите схващат радиото предимно като 
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средство за слушане на музика, за отмора и почивка. Най-младите често 
слушат радио онлайн или през мобилен телефон, те използват модерните 
технологии, за да разнообразят начините на радиослушане. За младите е 
обичайно да слушат радио вечер – през компютър или мобилен телефон, 
постоянно да търсят хубава музика, която слушат през компютър. 

Предпочитани програми и предавания 
Възрастта рязко отграничава предпочитанията – най-младите 

слушат обикновено Z-Rock, City, The Voice, активно работещите посоч-
ват, че в работата много често се слушат Радио1 и Energy NRJ, участ-
ниците след 45 г. предпочитат Дарик, БГ радио, Фокус, Джаз ФМ, 
ФМ+, Стар ФМ, Витоша; участниците след 50 г. – програма Хоризонт 
на БНР. Музикалните формати се слушат най-вече от младежките групи, 
политематичните формати – предимно от хората след 45 г. Качествените 
изследвания повтарят резултатите от количествените изследвания – на 
националната радиоаудитория и на отделните регионални радиоаудито-
рии. В радиоповедението водещ е не толкова изборът на отделни стан-
ции или отделни предавания, колкото музиката, която слушателите тър-
сят – все едно по коя станция ще я чуят. За разлика от телевизията, при 
която вкусът на зрителя задължително минава през конкретната програ-
ма или предаване, при радиото вкусът минава главно през съдържанието, 
към което се добавя станцията и отделното предаване. 

Не се забелязва особена разлика при радиоповедението между два-
та пола по отношение на предпочитани радиостанции. Но има известни 
разлики в тяхното радиоповедение – жените предпочитат да слушат ра-
дио вкъщи и в кухнята, мъжете – в колата и в работата. И за двата пола 
слушането на радио неизменно е част от нещо друго, то е по-скоро удо-
волствие/развлечение/прибавяне на много музика и малко новини към 
напрегнатия ден. Слушането на радио в колата бележи възход, то активно 
участва в медийното всекидневие на модерния човек, вписва се в неговия 
напрегнат ритъм. По същия начин радиото постоянно участва като музи-
кален фон в работния ден и така разширява неговата медийна територия. 
Малцина участници отбелязват, че слушат радио и в почивните дни. По-
вечето търсят отдих сред природата и обикновено не свързват своята 
почивка с медиите, макар в делничните дни активно да общуват с тях. 

Радиото се цени от слушателите най-вече за новините, които са 
бързи, точни и кратки, както и за времето и сервизната информация, 
която поднася. Повечето анкетирани изрично отбелязват, че слушат 
радио най-вече заради музиката и спорта. 

Няколко радиостанции са водещи и се възприемат основно чрез 
свои известни предавания – програма Хоризонт на БНР – чрез Неделя 
150, радио Витоша – чрез Тройка на разсъмване, които са наложили се 
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брандове на тези програми. Но като цяло слушането на радио е главно 
заради музиката, то минава „през“ нейното съдържание, без значение в 
коя станция и предаване се разполага. Повечето участници не правят 
особени разлики между отделните програми, те с лекота сменят често-
тите, търсейки музиката, която харесват. Някои споделят, че радиото е 
предпочитана медия за тях заради кратките новини, които им казват 
най-важното, а това им пести времето. 

Радиопотребление 
Повечето участници смятат, че има промяна в тяхното общо ме-

дийно потребление, която е в две посоки – по-малко четат и купуват вест-
ници и много повече общуват с интернет, откъдето всеки си набавя неща-
та, които са му нужни. Мрежата е интегрална медийна платформа, която 
позволява на днешния потребител да общува с традиционни и нови медии, 
да чете онлайн вестници, да слуша радио и да гледа телевизия. Фокус 
групите и интервютата показват, че пресата е изгубила старата си медийна 
репутация поради навлизането на технологичните новости, ускоряването 
на социалния живот, напрегнатия делник, оптимизирането на медийния 
бюджет и новата икономика на свободното време и не на последно място 
поради разочарованието от падането на качеството на вестниците, което се 
определя като важна причина за падането на тиражите им. 

Радиото е пощадено от толкова крайни оценки. Да се слуша радио 
се приема за нещо нормално, то постоянно участва в медийното потреб-
ление на човека, без да регистрира резки падове. Промяната на медийно-
то потребление се свързва главно с промяна на начините, местата и 
средствата за радиослушане, които стават технически по-съвършени, 
нови и различни. Но и с появата на нови радиопрограми, което разширя-
ва радиослушането и създава възможности за по-голям избор. 

 
Телевизионно поведение 
 
Честота и места на гледане на телевизия 
Телевизията е много силна медия, всички анкетирани без изклю-

чение я гледат. Фокус групите и дълбочинните интервюта показват, че 
има промяна в честотата на телевизионното гледане, но и в традицион-
ните телевизионни топоси. Тази промяна е в две посоки: 

 промяна на часовите пояси на телевизионното гледане; 
 разширяване на местата и начините за гледане на телевизия. 
Гледането на телевизия сутрин вече е много активно, доскоро то-

ва беше предимно гледането на телевизия вечер. Сутрешните блокове се 
гледат от повечето участници – предимно бТВ, БНТ, по-малко – сут-
решният блок на Нова телевизия. Промяната в модела на телевизионно 
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гледане стабилизира телевизионния ритуал, той вече се обвързва със 
сутрешния ритъм – тоалета/закуската/подготовката за работа – 
територия, която доскоро бе запазена за радиото. Повечето участници 
споделят, че радио слушат най-вече в колата, но телевизия гледат сут-
рин, преди да тръгнат на работа. Или, телевизията е първата медия на 
прага на деня, с нея човек влиза в своя всекидневен ритъм, осмисля 
битието си. Телевизионното гледане има две основни оси – новините и 
филмите. Участниците споделят, че се стараят да гледат новините поне 
на две програми, за да се чувстват добре информирани. Днес най-
младите често гледат любимите си телевизионни предавания през ин-
тернет, като ги изтеглят от сайтовете на отделните програми. 

Много анкетирани споделят, че телевизорът е постоянно включен 
и те приемат програмата като необходим фон, своеобразно оцветяване с 
образи и звуци на домашното всекидневие. Постоянно включеният те-
левизор задоволява психологическата потребност на човека от присъст-
вие и общуване, нуждата от информация и развлечения. 

Главният конкурент на телевизията е вече интернет, който заема 
най-голям дял от свободното време на човека и му дава възможност за 
разнообразни дейности и услуги. Фоновото присъствие на телевизията 
се засилва най-вече под влиянието на мрежата, която е предпочитана 
медийна платформа от повечето участници. Телевизорът се приема като 
добавка към работата пред компютъра, през интернет се търсят конк-
ретни предавания и програми, които интересуват съвременния човек. 
Чрез възможностите на мрежата той сам подрежда медийната си прог-
рама, променя я в зависимост от своите интереси. 

Участниците акцентират върху силното психологическо присъст-
вие на телевизията – от една страна, тя социализира, защото се схваща 
като част от семейството, от друга, е задължителен фон за вечерята, 
електронна тръба за медийна реч. В границите на тези диаметрално 
противоположни твърдения се разгръща нейното приемане и осмисляне 
от анкетираните. Повечето гледат телевизия между 2–4 часа дневно, 
имат най-малко по два телевизора вкъщи, възприемат телевизията като 
източник предимно за новини и развлечения. Телевизионното развлече-
ние най-често се дефинира чрез филмите, сериалите, спортните преда-
вания. Единствената шоупрограма, която се отбелязва от мнозина учас-
тници, е Шоуто на Слави, но то събира както положителни, така и от-
рицателни оценки. 

Повечето участници едновременно имат кабелна и цифрова теле-
визия, но част от тях са се отказали от кабелната предимно по финансо-
ви причини. Изтъква се и друга, съдържателна причина: качеството на 
българските телевизионни програми, излъчвани чрез кабел, е много 
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ниско, то не може да се конкурира с националните програми. Мотивите 
на доста участници да поддържат кабелна телевизия са свързани основ-
но с някои чужди програми като Discovery, National Geographic, 
History, които имат високо качество и поради това са много гледани. 

Начини за гледане на телевизия 
Съвременният телевизионен потребител остава верен предимно 

на традиционния начин на гледане на телевизия – през телевизор, вкъ-
щи, като необходим фон за останалите семейни дейности. Най-младите 
гледат телевизионни предавания през компютър, онлайн и през мобилен 
телефон, но те схващат телевизията само като добавка към своите зани-
мания в интернет, които имат централно място и отнемат основната 
част от свободното им време. Но дори и в тази група гледането на теле-
визия традиционно през телевизор е водещо, защото тя се схваща не 
само като фон на вечерята, но и като своего рода семейна маса, пос-
редник за семейно общуване, за създаване на уют и социална комуника-
ция между отделните му членове. 

Предпочитани програми и предавания 
Повечето участници споделят, че гледат най-вече bTV, БНТ и 

накрая Нова телевизия. Програмната територия на техния телевизио-
нен интерес включва още ефирните Про БГ (днес bTV Action), ВВТ, 
ТВ7. А също и много популярните и качествени програми като 
Discovery, National Geographic, History, които им дават възможност да 
разширят и обогатят своите знания в определени области. 

Двете национални търговски телевизии са ясно брандирани – 
едната положително – чрез Шоуто на Слави, другата отрицателно – чрез 
Биг Брадър. И ако оценките за Шоуто на Слави са противоречиви – как-
то положителни, така и не съвсем, то оценките за Биг Брадър всеобщо са 
твърде отрицателни. Именно този риалити формат за жалост изпълнява 
функцията на негативен бранд на Нова телевизия, той е основна причи-
на тя да изгуби професионалната си репутация. Участниците споделят, 
че след това предаване повече не гледат тази медия, защото не ù вярват. 
Този зрителски протест е закономерен, той е възражение срещу преко-
мерното комерсиализиране на националната търговска програма, всеоб-
щото ù подчиняване на правилата и законите на печалбата, което корен-
но променя водещите ù цели и послания към зрителите. Зрителите биват 
разглеждани и атакувани чрез многобройните риалити формати предим-
но като обикновени консуматори, а не като граждани на обществото. Биг 
Брадър, Биг Брадър фемили, Цената на истината може би донасят 
нужните приходи, но съсипват имиджа на медията, което довежда до 
отлив на зрителите и в дългосрочен план няма как да ù донесе печалба. 
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При Шоуто на Слави ситуацията е по-различна. То все още се 
приема за успешна марка на bTV, макар че доста участници споделят, 
че шоуто вече е изчерпано. Очакванията са bTV да предложи нов бранд, 
нова телевизионна марка, друго предаване, което да събуди зрителския 
интерес. bTV се идентифицира и чрез Сеизмограф на Светла Петрова, 
Новините също се гледат, но те не допринасят особено за нейния 
имидж. Повече допринасят Нека говорят с Росен Петров, Комиците и 
Господари на ефира, които са успешни брандове на програмата. 

Ситуацията в БНТ е донякъде обезпокояваща – публицистичното 
предаване, което участниците споменават, е Открито на Валя Ахчиева. 
То се оценява като стойностно, изразява се учудване от неподходящото 
му програмиране в толкова късен час. По света и у нас е водещото но-
винарско предаване, което брандира националната обществена телеви-
зия, то е нейна запазена марка. Медийните потребители дават ласкави 
оценки за БНТ 1 най-вече заради отсъствието на подчертано комерси-
алните риалити формати. Факт, който прави програмата на обществена-
та телевизия приемлива. 

Телевизионно потребление 
Телевизионното потребление се характеризира с няколко главни 

оси: на първо място са новините, следвани от филмите и сериалите, 
спортните и забавно-развлекателните предавания. Телевизия активно 
се потребява сутрин (сутрешните блокове) и вечер (новините, филми-
те). Гледането на телевизия вече не е основно занимание, то е част от 
разнообразните дейности, които човек върши във всекидневието си – 
сутрешния тоалет/закуската/пиенето на кафе/вечерята/работата на 
компютъра/сърфирането в мрежата – все неща, които съпътстват 
телевизионното гледане. 

Новото е, че те не са допълнение към телевизията, а обратно – те-
левизията е допълнение към тях; тя се възприема като фон. За редица 
участници гледането на телевизия не е от особено значение поради една 
основна причина – интернет. Появата и развитието на мрежата тотално 
размества медийната пирамида, коренно променя медийната активност 
на модерния човек. Днес мрежата е некоронованата медийна кралица, 
която все повече обсебва времето ни, интересите ни, желанията и 
дейностите, с които изпълваме деня си. 

Модерният човек е активен потребител на телевизионна култура, 
но той е много критичен, има възможност да избира, преценява и отх-
върля отделни програми и предавания, които не отговарят на неговите 
ценности, вкус, динамичен стереотип. Големите национални телевизии 
засега са без конкуренция в неговия избор, но старата безкритичност от 
времето на монологичния медиен дискурс, когато имаше само една 



доц. д-р Маргарита Пешева, проф. д-р Милко Петров 

 195

телевизия, само едно радио, а „конкуренция“ беше непозната дума, 
отдавна е захвърлена в килера на медийните спомени. 

Телевизионното потребление дори под натиска на интернет оста-
ва много активно. По няколко часа на ден във всеки дом има по няколко 
телевизора, компютри, радиоприемници – въобще технологичните не-
ща, които осмислят живота ни. Но съвременният човек сляпо не се до-
верява на телевизията, много често я схваща като манипулативна, не 
приема нейната медийна истина за чиста монета. Потребителят е раз-
двоен – без телевизия засега не може, но в бъдещето му се провижда 
телевизия, която е експонирана основно в мрежата, а той сам подрежда 
програмата си съобразно със своя вкус и интереси. Някои от техноло-
гичните новости, свързани с телевизията, у нас закъсняват. Повечето 
анкетирани само са чували за гледане срещу заплащане (pay per view) и 
видео по заявка (video on demand). Малцина знаят за какво точно става 
дума, а единици от тях са пробвали тези нови технологични услуги. 
Медийното потребление има пред себе си хоризонт за разширение и 
развитие, който е свързан с две оси – интернет и цифрова телевизия. 

Телевизия и интернет 
Ако има действителна заплаха за телевизията, тя идва най-вече от 

интернет, който вече преразпределя голяма част от свободното време на 
съвременния потребител, давайки му възможност да общува и намира в 
мрежата всичко, което му е нужно. В този смисъл алтернативата на тра-
диционната телевизия е телевизията онлайн, пей пер вю, видеото по 
заявка. Или всички модерни технологични форми, които гарантират по-
дълъг живот на телевизията изобщо, осигуряват ù зрители, като проме-
нят нейния основен телевизионен топос. В границите на новата медийна 
джунгла интернет е като наркотик, участниците го определят като нов 
медиен избор, друга медийна възможност, която традиционната телеви-
зия не може да им предложи. Това, което близкото бъдеще ще предложи, 
е съжителство без брак – телевизията и мрежата ще стават все по-близки. 

Цифрова телевизия 
Въвеждането на цифровата телевизия наистина предизвиква раз-

двоение: участниците едновременно вярват и не вярват докрай в нейни-
те възможности. Те са убедени в нейните предимства, свързани с по-
добро качество на образа и звука, повече канали и безплатни програми, 
отложено гледане, контрол върху избора и редица други услуги. Но 
заедно с това не смятат, че у нас се провежда нужната държавна поли-
тика, което ще направи въвеждането на цифровата телевизия възможно. 
Има силно изразен скептицизъм по отношение на механизмите и начи-
ните този процес да се случи и как държавните органи ще се справят с 
толкова трудна и отговорна задача. 
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Основното притеснение на анкетираните е свързано с приставки-
те, с лошото финансово положение, особено на пенсионерите, които 
едва ли ще съумеят да си купят приставки за своите телевизори, за да 
могат да приемат цифрова телевизия. Има ясно дефинирано социално 
отношение към старите, болните, бедните, хората със специфични въз-
можности, за които държавата трябва да се погрижи, като безплатно им 
достави нужните приставки. Разумната цена на приставките се търси от 
10 до 100 лв., най-много в диапазона 10–50 лв., като се има предвид, че 
тя ще се купува еднократно. 

Ясно се формулира още един проблем – нужен е преходен период 
на едновременно излъчване на програмите аналогово и цифрово, който 
трябва да е дълъг от няколко месеца до една година. Това отговаря на 
официалната държавна политика по този проблем. 

Отчетливо се формулира и въпросът за нуждата от информаци-
онна кампания, която да представи пред обществото предимствата на 
цифровата телевизия, как тя ще подобри качеството на живота на чове-
ка, как ще му даде повече възможности. Повечето анкетирани знаят 
твърде малко за цифровата телевизия, спорадично чути неща от елект-
ронните медии. Единици от тях имат по-ясна представа какво всъщност 
представлява цифровата телевизия и защо нейното въвеждане е толкова 
наложително. 

Редица участници в анкетите са готови да си купят нов телевизор 
с вградена цифрова приставка, за да могат да приемат както трябва 
цифровата телевизия. Като нова технологична възможност цифровата 
телевизия се разглежда от участниците като надеждна алтернатива на 
кабелната телевизия, от която в бъдеще смятат да се откажат. Има и 
неизбежни страхове как ще се развие този процес у нас, дали цифровата 
телевизия ще се въведе както трябва, дали всички потребители ще по-
лучат неограничен достъп до новата услуга. 

 
Изводи 
 
Национална телевизионна аудитория 
 Националната тв аудитория се доминира главно от програмите 

на bTV Nova и БНТ . bTV има три пъти по-висок рейтинг от Nova и 
четири пъти по-висок от този на БНТ. bTV увеличава рейтинга си, а 
Nova, и особено БНТ, го свива. 

 БНТ бързо губи голяма част от рейтинга и пазарния си дял и 
остава на трето място.Тенденцията на постепенно намаляване на рейтин-
га на БНТ и свиване на нейния пазарен дял е устойчива. bTV по-скоро 
запазва статуквото, тя леко увеличава рейтинга и пазарния си дял. При 
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Nova тенденцията е към леко снижаване. Но и двете национални търгов-
ски телевизии запазват стабилни позиции по гледаемост и пазарен дял. 

 Среднодневният брой минути (всички 4 г.+) показва, че bTV 
разширява гледаемостта на предаванията си с 24 мин. средно за ден от 
седмицата. Резултатите на Nova са два пъти по-ниски, на БНТ – малко 
по-ниски от тези на Nova. Или, за времето 2007–2010 г. зрителите отде-
лят за предаванията на bTV средно 138,6–162,4 мин. Стойностите при 
Nova са: 87,8–86,6 мин. Тези на БНТ са 70,2–63,5 мин. Така се запазва 
общата тенденция на гледаемостта, която вече се конкурира с медийни-
те активности на мрежата. Тя зависи от много силната промяна в ме-
дийното поведение – заниманията на младите онлайн прогресивно се 
увеличават и заедно с това намалява свободното време. 

 Жените са по-активни зрителки от мъжете, те отделят средно 
за ден от седмицата от 326,1 до 357,0 мин. Жените отделят най-много 
минути за предаванията на bTV, два пъти по-малко – за предаванията на 
Nova, и само един час за тези на БНТ. По отношение на женската ауди-
тория bTV постига най-висок резултат – 41,1 %, през 2010 г. 

 Мъжете гледат по-малко телевизия и техните предпочитания 
не съвпадат напълно с тези на жените. През 2010 г. в сравнение с жени-
те пазарният дал на bTV при мъжете е с 5,4 % по-нисък, при Nova – с 
2,8 % по-нисък, но при БНТ е с 2,1 % по-висок. 

 bTV полага усилия в разработването на праймтайм пояса – 
развитие на новините, оптимизиране на филмовата програма, нови под-
ходи и решения по отношение на детските формати (Малък коментар). 
Рейтингът на сутрешния пояс остава постоянен независимо от влаганите 
усилия (нови продуцентски решения, репортерски свидетелства, разс-
ледваща журналистика, нови водещи). Зрителският интерес в този пояс 
остава един и същ през тези 4 години. 

 Рейтингът на Nova в праймтайм пояса намалява с два пункта, 
също толкова намалява гледаемостта и в групите на зрелите и активните 
слушатели – 35–54 г. и 55 г.+, което показва донякъде нишово таргетира-
не, развитие на предавания, адресирани предимно към най-младите слу-
шатели. Или, програмата на Nova показва тенденция към известно специ-
ализирано програмиране, макар и да запазва политематичния си формат. 

 БНТ намалява рейтинга си в най-гледаното време, който през 
2007 г. е 2 пъти по-нисък от този на bTV, а през 2010 г. вече е 5 пъти по-
нисък. БНТ постига най-висок рейтинг в пояса 20.00–21.29 ч., което 
жанрово означава По света и у нас/игрален филм/Референдум/Панора-
ма. Новините в 18.00 ч. също постигат висок рейтинг, сравним в края на 
периода с праймтайм пояса 22.00–22.29 ч. 
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 В класацията ТОП 25 предавания на десетилетието (по 
рейтинг) bTV има 8 позиции, БНТ има 2 позиции, а Nova не участва. 
Тази класация ясно показва жанрови дефицити, отсъствие на оригинал-
ни предавания, липса на жанрово разнообразие, което „затваря“ погледа 
на тв аудиторията до ограничен кръг едни и същи предавания. Те не-
съмнено са отлични, но телевизионната среда видимо не произвежда 
достатъчен брой нови предавания и тв формати, които да имат нужното 
качество и да се харесат на зрителя. Има дефицит от жанрово разнооб-
разие на предаванията на големите тв програми, недостиг на нови пре-
давания и водещи, на други подходи към тв шоута, риалити формати, тв 
игри. Зрителят има малка възможност да избира, ето защо неговият 
избор донякъде се върти в кръг – едни и същи формати, едни и същи 
предавания и водещи. 

 Шоуто на Слави заема 7–10 възможни позиции в класацията 
ТОП 10 предавания на десетилетието (по рейтинг). За 10 години Шоуто 
губи само 7,0 % от своя рейтинг, което е много голямо постижение. От 
тези 7 позиции 5 от тях Шоуто заема в периода 2001–2006 г. и 2 – през 
последните 4 години. Но през 2010 г. Шоуто се класира по рейтинг, 
което показва, че то остава интересно и актуално за аудиторията. Този 
заслужено голям успех на Шоуто на Слави се обуславя и от някои де-
фицити в предаванията и телевизионните жанрове в програмите на Nova 
и БНТ, които през тези 10 години не успяха да преборят Шоуто, да отг-
ледат негова достойна алтернатива. 

 Survivor заема III място в тази класация. Този формат се ползва 
с голям зрителски интерес и той се разви много успешно, макар че тук 
присъства с първото си издание, което в редица отношения е по- малко 
успешно от следващите му издания. 

 Присъствието на игралните филми в ТОП 10 на десетилетието 
(по рейтинг) е закономерно – игралното кино е в топтелевизионните жан-
рове в историята на телевизията като медия. Игралните филми и сериали-
те са предпочитаните тв жанрове от аудиторията, наред с новините, риа-
лити форматите, тв игрите и спортните предавания. Но обществената 
телевизия БНТ успява да влезе в тази класация не със собствено ориги-
нално предаване, имащо висок рейтинг, а с 2 подчертано зрелищни и 
комерсиални филма, които не гарантират обществената ù функция. БНТ 
показва голям дефицит по отношение на разнообразието и качеството на 
оригиналната си продукция, а оттук и на своята конкурентоспособност. 

 Класацията ТОП 10 предавания на десетилетието (по пазарен 
дял) показва, че bTV има 5 от 10 позиции, БНТ също има 5 позиции, а 
Nova остава извън нея. Пазарният дял е зависим от тв гледаемостта, 
която е филтър за зрителския интерес, за нагласите, ценностите и вкусо-
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вете на аудиторията. Отсъствието на предаване на Nova и в тази класа-
ция е симптоматично, присъствието на БНТ единствено с мачовете от 
Европейското първенство по футбол (а не със собствено предаване) 
отново е симптоматично. 

 Шоуто на Слави на bTV има 4 водещи позиции в класацията и 
заедно с VOX POPULI са двете оригинални предавания на bTV, с които 
тя влиза в челната десетка в ТОП 10 предавания на десетилетието (по 
пазарен дял). Класацията показва големи жанрови дефицити, отсъствие 
на жанрово разнообразие и оригинални предавания, което „затваря“ 
погледа на тв аудиторията само до малък кръг от едни и същи предава-
ния. Телевизионната среда видимо не произвежда достатъчен брой нови 
предавания и тв формати, които да са толкова добри и с нужното качес-
тво, че да се харесат на зрителя, да бъдат успешно продаваеми. Има 
видим дефицит от жанрово разнообразие на програмите на bTV , Nova и 
БНТ, недостиг на нови предавания и водещи, на други подходи към тв 
шоутата, риалити форматите, тв игрите. Телевизионният пазар изглежда 
тесен и недостатъчно развит, а Шоуто на Слави се оказва без конкурен-
ция – и по рейтинг, и по пазарен дял. 

 Присъствието на риалити форматни предавания като VOX 
POPULI, спортни предавания и игрални филми в ТОП 10 на десетилетието 
(по пазарен дял) не е особено изненадващо – тези формати се ползват с 
висок зрителски интерес, което обуславя успешната им продаваемост, 
високия им пазарен дял. Но Survivor не успява да се пребори с мачовете от 
Световното първенство по футбол, които имат отлично пазарно позицио-
ниране. Така БНТ регистрира водещо присъствие по пазарен дял главно 
чрез най-интересните мачове от шампионата и един игрален детективски 
филм и отсъствие на свое оригинално предаване в тази класация. 

Медийно поведение 
 Медийното потребление остава много активно. Неговата тери-

тория се разширява чрез интернет, но се засилват скептицизмът и кри-
тичното отношение към традиционните медии. Един от ефектите на 
медийния плурализъм е възможността за избор от много и различни 
медии и платформи, което прави потребителя много по-взискателен и 
критичен. Съвременният медиен потребител е особено критичен към 
пресата, смята, че тя е загубила предишното си влияние и авторитет, но 
и към телевизията заради подчертаната ù склонност към комерсиални 
програми като Биг Брадър. 

 В медийното поведение се забелязва генерална промяна – ин-
тернет. Мрежата вече преразпределя в своя полза голяма част от сво-
бодното време на човека. Намаляват свободните валенции за общуване 
с традиционните медии. 
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 Интернет оказва натиск върху пресата, който води до отлив на 
читатели от нейния хартиен формат. Това обуславя нейното преобразу-
ване и преструктуриране в издания онлайн, в развитие на нови кросме-
дийни платформи. Днешният потребител все по-малко си купува вест-
ници, в повечето случаи ги чете онлайн или следи новинарските сайто-
ве. Появата на интернет изданията за новини и развлечения създава 
силна конкуренция на традиционната преса, вследствие на което тя губи 
популярност и авторитет. 

 Интернет оказва силно влияние върху радиото и телевизията 
като традиционни медии. Мрежата дава живот и платформа на нови 
технологии, които разширяват територията на радиослушането и телеви-
зионното гледане. Сайтовете на радио- и телевизионни програми, гледа-
нето при заплащане, видеото по заявка са малка част от новите възмож-
ности, които мрежата предлага за активна радио- и телевизионна кому-
никация. Това означава, че едни технически носители умират, други се 
появяват, но радиото и телевизията като медии остават. Радиото е живо и 
след грамофонната плоча, и след аудиокасетата. Вероятно ще бъде живо 
и след смъртта на CD и флаш паметта. Телевизията е жива и след видео-
касетата, вероятно ще бъде жива и след края на DVD и флаш паметта. 

 Радиото и телевизията продължават да изпълняват активна ро-
ля в модерното медийно потребление. Радиоапаратът и телевизорът 
засега остават важни „медийни машини“ в нашия дом, с които съвре-
менният потребител не бърза да се разделя. Но главната медийна маши-
на вече е компютърът, медийната комуникация основно протича в мре-
жата, която дава на младия човек всичко, от което той се нуждае. Ради-
ослушането и гледането на телевизия през компютър, през интернет, с 
помощта на нови технологични средства естествено се засилва и ще 
продължава да се усилва и в бъдеще. 

 Медийното потребление е претърпяло съществена промяна – 
сутрешните блокове на телевизионните програми са новият праймтайм, 
който отнема превъзходството на радиото в този часови пояс. Радиото 
продължава доминацията си сутрин, най-вече в автомобила, на път за 
работата и в самата работа. Музиката е утвърдената марка на всички 
радиостанции, както и кратките новини, стегнати и ясни, от мястото на 
събитието, което е особено ценно за днешния потребител. 

 Медийното потребление преживява и друга съществена про-
мяна: радиото и телевизията вече се схващат като допълващи медийни 
средства, най-вече към интернет, задължителен фон – в колата, в рабо-
тата, по време на вечерята, средство за семейно общуване. Общуването 
с радио и телевизия най-често върви успоредно с разнообразни други 



доц. д-р Маргарита Пешева, проф. д-р Милко Петров 

 201

дейности, които днешният потребител извършва. Успоредно със сърфи-
рането в мрежата или с работата пред компютъра. 

 Хоризонт на БНР и БНТ1 имат висока медийна репутация, те 
са предпочитани от съвременния потребител най-вече заради качеството 
на предаванията си, новините, актуалната публицистика, филмите. Хо-
ризонт се брандира успешно чрез Неделя 150, обществената програма 
действително е без конкуренция в националния ефир. Нейният висок 
авторитет се дължи предимно на качеството на нейните предавания. 
БНТ 1 се брандира успешно чрез новините и сутрешния блок. Медийни-
те потребители имат респект към тази програма и поради факта, че в нея 
отсъстват риалити предавания като Шоуто на Азис или Big Brother. 

 Електронните медии с национален обхват – Дарик радио, bTV 
и Нова телевизия също са особено слушани и гледани програми. bTV 
успешно се брандира чрез Шоуто на Слави, при Нова телевизия Big 
Brother изпълнява функцията на негативен бранд, който отблъсква потре-
бителите от програмата. Риалити форматите видимо са преминали своя 
пик, отношението на потребителите към тях е подчертано отрицателно, 
без значение са възрастта, полът, социалният и професионалният статут. 

 Медийното поведение на потребителите към цифровата телеви-
зия е раздвоено. Една част от тях са убедени, че тя е нова технология, 
която ще им предостави по-добро качество на образа, нови програми, 
повече допълнителни услуги – отложено гледане, контрол върху съдър-
жанието и др. Друга част от тях не вярват в необходимостта да се въвеж-
да цифрова телевизия у нас, защото не са убедени, че държавата ще ус-
пее да се справи с този процес. Има силно изразен скептицизъм по от-
ношение на цифровата телевизия като нова медийна технология, свърза-
на с интернет, която предлага многобройни услуги и според редица пот-
ребители донякъде обезсмисля въвеждането на цифровата телевизия. 

 Медийните потребители са убедени, че цифровите приставки 
трябва или да са безплатни, осигурени от държавата, или да имат разумна 
цена, за да са по джоба и на най-бедните – пенсионерите, старите хора. Те 
изразяват обща позиция, че приставките задължително трябва да са безп-
латни за хората със специфични възможности. Потребителските предста-
ви за разумна цена на приставките се движи най-често в диапазоните 10–
50 лв. и 50–100 лв. Надделява виждането, че цената на приставката трябва 
да е между 20 и 40 лв. Има ясно изразено желание за подмяна на старите 
телевизори, за да може цифровата телевизия да се приема с нужното ка-
чество от всеки потребител. В този смисъл подкрепата за новата цифрова 
технология от страна на потребителите е безспорна. 

 Медийните потребители са единодушни, че трябва да има пре-
ходен период между аналоговата и цифровата телевизия, по време на 
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който всеки да има възможност за едновременно приемане на телевизи-
онните програми по аналогов и цифров начин. Техните виждания са, че 
този период трябва да е от 3 месеца до 1 година, което отговаря на дър-
жавната политика по този въпрос. 

 Медийните потребители смятат, че в публичното пространство 
има твърде малко информация за цифровата телевизия. Ето защо те 
самите знаят малко, откъслечни неща, случайно дочути от радиото и 
телевизията. Необходима е сериозна информационна кампания, за да 
могат хората да бъдат осведомени за предимствата на цифровата теле-
визия, за нейните далеч по-големи възможности в сравнение с аналого-
вата. Това ще помогне те да приемат новата цифрова технология спо-
койно, без съпротива. 

 Като цяло медийното потребление у нас отразява голямата 
технологична промяна, свързана с появата на интернет, но медийната 
култура на българина остава многовалентна, тя е отворена към новите 
медийни светове и информационните магистрали на мрежата, успешно 
съчетава традиционното и съвременното. Телевизията и интернет оста-
ват водещите агенти в медийното потребление на българина в началото 
на новия век. 
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НАРОДОПСИХОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА 
НА СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЛИЯНИЕТО 

ИМ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 
 

Евгени Василев, докторант 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 
Икономика и народопсихология 
 
Идеята за връзка между икономическите модели в държавата и 

народопсихологията не е нова, но в повечето случаи тази връзка бива 
пренебрегната поради унифицирането на икономическото поведение на 
индивида в научните теории. Така се набляга на общото в икономичес-
кото поведение на индивидите, което със сигурност е много, но се про-
пускат разликите, които могат да се открият при по-внимателно вглеж-
дане. Една от причините за тези пропуски е критичното отношение към 
народопсихологията, което идва от грешното ù обвързване с национа-
лизма. Самите националистически течения откриват легитимност в 
наблягането на разликите между народите, като от своя страна пропус-
кат общото, или това, по което си приличаме. Но и двата подхода имат 
недостатъци, защото се съсредоточават или върху разликите, или върху 
приликите, с което се пропуска, че общочовешкото е валидно навсякъде 
по света, но за това, което сме, има важен принос и обществото, в което 
сме израсли. 

Все пак не може да се отрече, че икономиките на България и 
Германия са много различни, като причините за това се коренят в сами-
те общества, както и в тяхната история. А начинът на развитие на всяко 
общество в историческа ретроспекция оставя следи в културата, която 
впоследствие предопределя начина, по който общуваме, живеем и рабо-
тим. Именно начинът, по който осъществяваме всякакви социални дей-
ности, разкриват и народопсихологическата основа на нашето социално 
поведение, като тази основа влияе и на икономиката. 

Така всъщност се разкрива и проблемът за вградеността, който 
обяснява не само различните пътища, по които са тръгнали икономики-
те, но и защо са избрали този конкретен път. 
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Народопсихология и вграденост 
 
Начинът, по който общуваме, се изгражда чрез навлизането ни в 

обществото. Това е така, защото ние усвояваме първо част от моделите 
на комуникация от семейството при първичната социализация, а впос-
ледствие усвояваме и комуникативни модели от общността, в която 
израстваме, и от образованието, което получаваме. В тази амалгама, 
разбира се, има значение и личността, защото начинът, по който ще 
пречупим комуникативните модели, и изборът за това кои модели на 
поведение ще предпочетем да приспособим допринасят много сериозно 
за изграждането на социалната личност. Това очертава социализацията 
или начина, по който народопсихологическата основа се вгражда в лич-
ността, и оттук и детерминира някои модели на социално поведение. 
Както вече посочих, ограничението, което се поставя, е личностно, а 
личният избор е валиден и за родители, учители и всички други хора от 
общността. Така всъщност се оставя и място за излизане от рамката на 
народопсихологическия модел, което се доказва неоспоримо и от мно-
гообразието на идеи, модели на поведение и личности. Самото ограни-
чаване на народопсихологическата основа е трудно, защото няма уни-
версално валидна дори и една черта за всички хора от една нация, народ 
или дори общност. Това определя и променливата граница на търсеното 
от народопсихологията, а глобализирането на света поставя още по-
голяма пречка пред изследователя. 

Наличието на някои общи черти в повечето хора от една общност 
е забелязано от много социолози и е характерно за всички народи. Мо-
жем да дадем за пример любовта на повечето българи към колата, която 
подозрително напомня на показността на успелия еснаф, яхнал коня. 
Именно тези общи черти могат да се вкарат в научна рамка и чрез тях да 
се обяснят причините за определени модели на поведение в културната, 
икономическата и обществената дейност. Върху тази рамка от комуни-
кационни модели се изграждат и конкретни лични отношения и струк-
тури на икономическото взаимодействие, които Грановетер използва, за 
да формулира своята теория за вграденост. 

„Аргументът за вградеността вместо това подчертава ролята на 
конкретните лични отношения и структури (или „мрежи“) от такива от-
ношения в генерирането на доверие и обезсърчаването от злоупотребите. 
Широкоразпространеното предпочитание към взаимодействие с лица с 
установена репутация означава, че в действителност малцина са доволни 
да разчитат на генерализираната нравственост или на институционалните 
договорености, за да се предпазват от неприятности. Икономистите наис-
тина сa посочвали, че един от стимулите да не се мами е цената на щетите 



докторант Евгени Василев 

 205

върху собствената репутация, но това е недостатъчно социализирана 
концепция за репутацията като обща стока – съотношение на маменето 
към възможностите това да се прави. На практика се задоволяваме с така-
ва обща информация, когато не разполагаме с нищо по-добро, но обикно-
вено търсим по-добри данни. Информацията от доверен информатор, 
който е имал взимане-даване с някого и го е преценил като надежден, е 
по-добра от твърдението, че човекът е надежден. Още по-добра е инфор-
мацията от собствения минал опит с този човек“ (1: 192). 

Чрез народопсихологията като инструмент за откриване на общи 
черти могат да се открият, както вече посочихме, общи модели на пове-
дение, а те от своя страна могат да обяснят и някои от причините за на-
чина, по който се развива дадена икономика, както и да разяснят нейната 
историческа ретроспекция. Вградеността на Грановетер прави връзката 
между личните отношения и икономическото поведение, което на прак-
тика открива още един интердисциплинарен подход към икономиката. 

 
Еснафската култура и отражението и днес 
 
Еснафската култура се изгражда в българските земи отпреди Ос-

вобождението и може да се определи като продължение на земеделско-
животновъдния етап от развитието на нашата икономика. С изграждане-
то на занаятчийското производство постепенно се променя и структура-
та на обществото, като се преминава постепенно от задругата (голямо 
семейство, строго обвързано със земята) към индивидуалистично об-
щество, базирано на собствен капитал. Това открива пътя към икономи-
чески просперитет, но и води до разпадането на задругата. 

„Ние видяхме, че със ставането на еснафа от стокопроизводител 
собственият капитал (сермията, паричните средства) стана необходим за 
успеха му, а за някои занаяти – условие, без което въобще не може. Но 
не само това. Занаятчията бе собственик, създал се сам, дращейки с 
кървави нокти по стръмния път на живота. Затова той бе най-
непримиримият собственик. Добрал се до по-малка или по-голяма кесия 
с грошове с толкова мъка и лишения, еснафът смяташе собственото 
имущество въобще за мярка на човека. Може да си много умен, може да 
не си лош човек, но нямаш ли собствен капитал и собствена къща, ти за 
еснафа никога не можеш да влезеш в кръга на „добрите хора“ [2: 191]. 

Така изградената еснафска култура има своето отражение и в 
съвремието, което си личи и от индивидуалистичното отношение на 
субектите в изграждането на личностните мрежи, и е донякъде в осно-
вата на определянето на нашата култура като индивидуалистична по 
методиката на Хофстеде [4]. 
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Освен индивидуализма част от еснафската култура е и култът към 
собствеността и материалното, което като народопсихологическа черта 
се вижда и днес. Показността е тясно свързана с този култ, защото само 
така може да се покаже материалното положение. Така и днес голяма 
част от занимаващите се със среден и малък бизнес бързат да изхарчат 
немалка част от капитала си за луксозни коли или големи апартаменти, 
къщи или вили. Тази показност обяснява и огромния дял на страната ни 
в пазара на луксозни коли, съотнесено към големината на икономиката. 
Това има и своите лоши последици, защото луксозните стоки са капи-
тал, който вече не допринася добавена стойност и оттук пречи и за ико-
номическия просперитет. От друга страна, когато от една общност, като 
например икономическата, е прието, че трябва да имаш луксозна кола, 
за да участваш в мрежата социални взаимоотношения, тогава самите 
членове на общността нямат голям избор. Така на практика отново се 
показва и народопсихологическата, и икономическа стойност на подоб-
но търсене – търсенето на луксозни коли е част от икономическата кул-
тура, но то пречи на икономическия просперитет. 

Освен това индивидуалното търсене на блага понякога се изкри-
вява и в не много морални краски: „Индивидуализмът, особено прераст-
вайки в егоизъм, създаде и своите средства за показ, за изтъкване на 
личността“ [2: 229]. 

Егоизмът става по този начин морална норма, която е призната от 
повечето участници и заради това е допустимо и нарушаването на други 
морални и дори и правни норми с цел лично обогатяване. Това обяснява 
и често срещаните корупционни практики в България, които показват, че 
нарушаването на нормите е позволено при наличието на лична изгода. 

 
Влиянието на комунизма 
 
Комунизмът като привнесен отвън се сблъска в началото на свое-

то налагане именно с индивидуалистичното възприемане на икономи-
ческия живот. Но самите създатели, впоследствие и управници, на ко-
мунистическия режим са възпитани в индивидуалистичен начин на 
мислене, а показността и егоизмът не са им чужди. Само че механизмът 
на компенсиране се променя и вече начинът, по който се извършва по-
казността и се осъществява борбата за материални блага, става чрез 
държавата. Борбата за по-топло място в държавната администрация и в 
партийното управление като сраснало се с държавата измества пазарна-
та конкуренция (която и преди това не е много силна поради клиенте-
лизма и корупцията). Така държавната служба започва да се разбира 
като най-сигурен път към облагодетелстване. Но не трябва да пропус-
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каме и това, че държавната служба е силно търсена и преди 1945 г. Как-
то Хаджийски твърди, високите заплати на държавната администрация 
след Освобождението я превръщат в силно желана работа. Сигурно още 
от тогава идва поговорката „Учи, за да не работиш“. 

Комунизмът има и други негативни отражения върху икономи-
ческата култура, които пречат на просперитета: 

„Тоталитаризмът деформира икономическата култура. Държавата 
обсебва цялото трудово и жизнено пространство на индивида и иконо-
мическите субекти. Биват лимитирани не само формални, но и нефор-
малните структури, а ограничението на свободата в поведението довеж-
да до възникването на конформизма. Патерналистичното отношение на 
държавата влияе негативно на активността и инициативата, трудовата 
мотивация се поддържа чрез налагани отгоре стереотипни норми на 
стандартно поведение – стахановско движение, бригади за комунисти-
чески труд, социалистическо съревнование, съботници и т.н.“ [3: 207]. 

Идеята, че държавата трябва да бъде водеща в икономиката, ос-
тава валидна и до днес. Голяма част от икономиката продължава да бъде 
държавна, а намесата на държавата често води до ограничаване на кон-
куренцията и създаване на монополи. От друга страна данъчното обла-
гане е едно от най-ниските в Европа, но има сериозно квазиданъчно 
облагане. Така се ограничава свободата на пазара и всъщност въпреки 
приватизацията и относително позволената конкуренция ролята на дър-
жавата остава водеща в икономическото развитие. Това в съчетание с 
индивидуализма, егоизма, водещ до корупция, бюрократизма и наново 
появилия се клиентелизъм пречи на развитието на икономиката. 

 
Кризата и България 
 
Българското общество е част от световната икономика и с нап-

редването на глобализационните процеси все повече става подвластно 
на случващото се и в другия край на света. Това е и причината за нас-
тъпването на настоящата икономическа криза в България, но и за срав-
нителния икономически пик, приключил през ноември 2008 г. Но вмес-
то вътрешнокултурната рамка да мултиплицира позитивните ефекти на 
световния икономически подем в периода до края на 2008 г., тя ограни-
чи позитивните ефекти чрез редица административни ограничения и 
корупционни влияния, а по време на кризата се увеличиха негативните 
ефекти. Причините за това влияние на държавното и общественото уст-
ройство са много, но в основата им стои културната рамка и отношение-
то на елитите към икономическата дейност. Самите елити са подвластни 
на народопсихологическите основи, които са характерни за голяма част 
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от обществото. И за тях, и за мнозинството българи идеята, че държава-
та трябва да се меси в икономиката, остава много силна, но това, че тази 
идея е остатък от комунистическата идеология, не се обсъжда поради 
табуто, наложено в периода отпреди 1989 г. От друга страна индивидуа-
лизмът води до разпокъсаност на вградените мрежи социални отноше-
ния, което влияе и на икономическия живот и води до недостатъчно 
морално поведение сред икономически активното население. Така из-
веднъж се оказва и че икономически най-активното население е в из-
паднало в аномия, което всъщност е валидно и за цялото ни общество. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

В БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР 

В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 
 

гл. ас. д-р Вяра Славянска 
Бургаски свободен университет 

 
Увод 
 

Интересът към това изследване бе провокиран от следното: 
1) Туризмът е основен отрасъл на българската икономика, с перс-

пективи за бързо развитие и съответно нарастващ дял в БВП на страната. 
За съжаление обаче, България все още не може да се наложи като жела-
на/привлекателна туристическа дестинация и една от основните причини 
за това е, че качеството на обслужване в сектора значително изостава от 
световните стандарти и предпочитанията на съвременния турист. Всички 
проучвания в българските туристически комплекси показват, че степента 
на удовлетвореност от нивото на обслужване е по-ниска в сравнение с 
другите конкурентни страни – Гърция, Испания и Турция. 

2) Тъй като качеството на туристическия продукт в хотелиерст-
вото е в пряка зависимост от човешкия фактор и съответно от системата 
за неговото управление в организацията, от съществена важност е да се 
установи дали индикациите за неефективност на персонала са грешки на 
неговото управление, или се дължат на обективно съществуващи обсто-
ятелства извън контрола на мениджърите по УЧР. 

3) В условията на глобална икономическа и финансова криза 
стремежът на организациите към оцеляване е логически свързан с реду-
циране на разходите, включително и на тези, касаещи УЧР. Възникват 
въпросите по какъв начин се отразява това неизбежно преструктуриране 
на бюджета върху производителността на персонала и какви са възмож-
ните ефекти от тези мерки в краткосрочен и дългосрочен план. 
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Методология на изследването 
 

Изследването бе проведено под формата на анкета с отворени и 
затворени въпроси. Анкетирани бяха представители на управленския 
(висшия, средния и нисшия) и административния персонал в 50 хотела, 
локализирани по Черноморието. Квотата на възвръщаемост бе сравни-
телно висока – от 300 раздадени се получиха обратно 289 анкети, които 
съдържаха достатъчно изчерпателна информация. Респондентите разпо-
лагаха с две седмици за попълване на въпросниците, което им даде 
сравнително добра възможност да обмислят своите отговори и да под-
ходят съзнателно и добросъвестно към задачата. Впоследствие резулта-
тите бяха подложени на статистическа обработка с SPSS. 

 
Резултати от изследването 
 
Някои по-значими резултати от проведеното изследване са пред-

ставени съвсем синтезирано в седем логически последователни раздела. 
1. Позициране на УЧР в организацията. В три от изследваните 

организации съществува (макар и неголям) отдел за УЧР, чиято дейност 
е пряко подчинена на заповедите на управителя на хотела. С мениджър 
или специалист по ЧР разполагат 28 хотела, а в останалите 19 не същес-
твува подобна позиция. 

Основната част от хотелите нямат компютризирана система за 
УЧР (45), някои използват независим софтуер (4) и само един използва 
интегрирана информационна система. 

2. Планиране на персонала. Планирането на необходимия пер-
сонал е отговорност и задължение на преките ръководители според 93 
% от анкетираните; в останалите случаи се смята за ангажимент на спе-
циалистите по УЧР в тясно сътрудничество с управителя на хотела и 
мениджърите на останалите отдели. 

Прогнозирането на работната сила във всички изследвани хотели 
се извършва въз основа на интуиция и минал опит. Прави впечатление, 
че липсва интерес към количествените методи, които са известни с ви-
сока точност на прогнозите, както и към останалите методи за прогно-
зиране – експертните оценки и изследването на работата. 

3. Набор и подбор. Набирането на персонал се осъществява от 
прекия ръководител или мениджъра на хотела, но винаги след одобре-
нието на изпълнителния директор. Всички изследвани организации 
отдават предпочитание на вътрешния набор, що се отнася до постоян-
ния административен персонал. В един от хотелите се използва т.нар. 
„карта на заместванията“, която индикира кой кого може да замества, 
възможностите за повишение. Едва при липса на подходящ кандидат 
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вакантната позиция се обявява на външния пазар чрез интернет и мест-
ни ежедневници, без да се подценява ролята на личните контакти и 
препоръки на работещи в организацията. По отношение на сезонните 
служители и нискоквалифицираните длъжности се практикува реклами-
ране на свободното работно място на външния пазар, като 40 % от рес-
пондентите посочват, че хотелите предпочитат да разчитат на персона-
ла, наеман през предишни сезони. 

Всички изследвани организации разполагат с длъжностни харак-
теристики (тъй като Кодексът на труда ги задължава). Според 14 % от 
респондентите те се разработват от специалистите по УЧР съвместно с 
мениджърите на отделите, като за целта използват въпросници, наблю-
дение, отчетите с оценки на служителите, които преките ръководители 
периодично осигуряват. В останалите случаи характеристиките се взи-
мат наготово от други сходни организации. 

Преобладаващата част от респондентите (84 %) твърдят, че под-
борът при нискоквалифицираните длъжности се извършва от преките 
ръководители, като технологията е следната: специалистът по УЧР 
преглежда документите и предава одобрените на съответните ръководи-
тели, след което те провеждат интервюта с кандидатите и избират най-
подходящите (понякога съвместно с МЧР). Други селекционни техники 
не се практикуват (напр. професионални и психометрични тестове, пис-
мени конкурси, графология, центрове за оценка и т.н.). За висококвали-
фицираните длъжности изборът се извършва от генералния мениджър 
или от управителя на хотела. 

89 % от анкетираните посочват, че преките ръководители не са 
обучавани в техника за провеждане на интервю. Прилага се единствено 
автобиографично интервю (не се практикува стресово или проблемно-
решаващо). В подбора не се използват личностни спецификации, като 
според 59 % от респондентите основни критерии са трудовият стаж на 
сходна позиция, както и владеенето на поне един чужд език. В остана-
лите предишният опит и чуждоезиковите умения имат по-скоро препо-
ръчителен характер; очевидно, те се придържат към широкоразпростра-
неното обществено мнение за туристическите професии като за лесни (и 
съответно за неособено престижни) или са склонни да инвестират в 
обучение на новопостъпилите. 

Назначаването се изразява в подписване на срочен или безсрочен 
трудов договор. Само в 4 организации първите две седмици се смятат за 
пробен период, след който всяка от страните взема своето решение за 
сключване на договор. 

4. Въвеждане на новопостъпилите в организацията. Според 83 
% от анкетираните организациите предвиждат някакъв срок за обучение 
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на новопостъпилите, като неговите цели, съдържание и продължител-
ност са различни, но във всички случаи се смята за ангажимент на пре-
кия ръководител (останалите твърдят, че въвеждането в работата се 
извършва от колегите). Може да приеме формата на инструктаж за про-
тивопожарна охрана, запознаване с основните характеристики и въз-
можности на хотела, със спецификата и организацията на работата, с 
елементите на работния процес, с правилника за вътрешния ред, с конк-
ретните задължения на работното място, със структурата на отдела, с 
колегите, работното време и др. Не се използват рекламни филми, пис-
мени ръководства/наръчници с основните изисквания, правила, фирме-
ни традиции и обичаи. В 60 % от случаите предвиденият срок е едно-
седмичен, в останалите – двуседмичен. 

Обикновено обаче това въвеждане не се практикува по различни 
причини: или се смята за излишно, тъй като наетият кандидат има пре-
дишен опит на сходна длъжност, или е нает от миналата година, или 
динамиката на дейността изисква моментално поемане на трудовите 
задължения и няма време за въвеждане в работната атмосфера. 

5. Обучение. Основната част от респондентите (80 %) посочват, 
че техните организации не са склонни да отделят средства за обучение 
на персонала; от тази гледна точка предпочитат да наемат кадри с необ-
ходимата квалификация и стаж, т.е. „готови“. Инвестирането в повиша-
ване на квалификацията на сезонния персонал по традиция почти липс-
ва, тъй като се смята за икономически неоправдано. Когато се практи-
кува, то е без откъсване от работата. 

По отношение на постоянния персонал само ръководители на 
средно ниво биват изпращани от време на време на обучение в умения 
за комуникиране, мотивиране, интервюиране и подбор на кадри, спра-
вяне с конфликти, убеждаване и създаване на екипи. 

Само 5 организации инвестират в езикова подготовка на персона-
ла, като предлагат езикови курсове по руски и немски език на две нива; 
занятията се провеждат в удобно за персонала време. В една от органи-
зациите се осъществява обучение посредством обмяна на опит: органи-
зират се посещения в различни хотели от веригата, където служителите 
обменят опит и впечатления с цел уеднаквяване на предлагания турис-
тически продукт. В същия хотел съществува и практика да стажуват и 
да се обучават студенти по туризъм – като инвестиция в бъдещи висо-
коквалифицирани ръководни кадри. 

6. Мотивиране. Като се има предвид фактът, че информацията, 
свързана с финансовите възнаграждения, в България се смята за конфи-
денциална, тази част от анкетата не доставя особено изчерпателни (и 
реалистични) данни. Предполага се също, че служителите не са склонни 
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да предоставят информация, влизаща в противоречие с българското 
законодателство. 

Всички изследвани организации практикуват като форма на заетост 
за административния си персонал трудов договор за неопределено време, а 
за останалия – срочни договори. Не се срещат гъвкави форми на заетост. 
Във всички организации служителите се осигуряват върху реалните си 
доходи и положеният извънреден и допълнителен труд се заплаща. 

Финансовото стимулиране за постигнати резултати се осъщест-
вява под формата на бонуси към заплатата във всички изследвани орга-
низации. Сезонният персонал се стимулира чрез добавка и процент от 
месечния оборот на заведението и чрез редица социални придобивки – 
безплатни нощувки, хранене, униформи и т.н. За съжаление, според 67 
% от анкетираните служителите не са наясно нито с размера на бонуса, 
нито с периодичността на получаване. 

В нито един от хотелите не се практикува ротация, разширяване 
или обогатяване на длъжността, както и автономни работни групи. По-
вечето респонденти (73 %) твърдят, че организациите анкетират перио-
дично персонала си за установяване на фактори, свързани с мотивацията 
и удовлетворението (отношение към работата, атмосферата, конфликти, 
проблеми и т.н.). 83 % от анкетираните посочват организиране на вът-
решнофирмени партита за сплотяване на екипа поне веднъж годишно. 
Според 28 % като мотиватор се използва наградата „Служител на месе-
ца и на годината“. 

7. Оценка. Всички организации периодично оценяват служите-
лите си, като при някои респонденти това става ежемесечно (9 %), при 
други – на три месеца (35 %), при трети – на шест месеца (26 %), а при 
четвърти – веднъж годишно (30 %). Технологията на атестиране е тра-
диционна: формулярите се попълват от преките ръководители и се пре-
дават на управителя, който взема решения за съответните действия – 
уволнение, глоба, забележка, бонус към месечната заплата, повишение. 
По принцип служителят има право на възражение, но това почти никога 
не се случва. Използват се класическите показатели за обем и качество 
на извършената работа, работни процедури и стандарти, трудова дис-
циплина; прилагат се 5-бални или 6-бални системи. 

20 % от респондентите посочват анкетирането на туристите като 
друг вид оценяване, въз основа на което се предвиждат наказания или 
поощрения за персонала. Обикновено то се извършва от специалистите 
по УЧР. 
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Анализ на резултатите 
 
1. Позициране на УЧР в организацията. Позитивен факт е, че 

повечето хотели разполагат с отдел или длъжност, формално ангажира-
на с функциите по УЧР; в същото време фундаменталните решения за 
различните дейности се взимат от линейните мениджъри, а специалис-
тите по УЧР имат по-скоро спомагателна и консултираща роля. Силната 
децентрализация на функцията в посока овластяване на преките ръко-
водители съответно повишава изискванията към техните знания и уме-
ния в тази област. 

Трябва да се отбележи, че дори там, където има орган за УЧР, той 
не е представен в управителния съвет, т.е. няма стратегическа роля, 
което поставя под съмнение координацията между корпоративните 
стратегии и стратегиите и политиките за УЧР. 

2. Планиране на персонала. Вероятно липсата на стратегическа 
ориентация по отношение на човешкия фактор определя и липсата на 
интерес към задълбочени изследвания от страна на мениджмънта и от-
даване на предпочитания към интуитивните методи за планиране. Освен 
това липсата на компютризирана система за УЧР или с недостатъчни 
възможности за анализ създава трудности при извършването на качест-
вени прогнозни дейности. 

Негативно впечатление прави обстоятелството, че изследваните 
организации не анализират състоянието на действащия персонал и 
ефективността на всяко работно място, както и причините за текучест-
вото (особено на висококвалифицирания персонал). Значително улесне-
ние в планирането създава фактът, че хотелите предпочитат да работят с 
туроператорски агенции, които осигуряват основния дял от туристопо-
тока (предимно германски, английски и руски туристи). Така, на базата 
на сключените договори, се постига по-голяма предвидимост в търсене-
то на услугите на хотела и съответно по отношение на необходимия 
персонал (поне що се отнася до ваканционния туризъм, който е сезонен 
по характер за нашето Черноморие). 

3. Набор и подбор. Набирането на ЧР от вътрешния пазар на 
труда има множество предимства, и най-вече се отразява благоприятно 
върху мотивацията и атмосферата в организацията. В същото време 
рекламирането в интернет дава възможност за привличане на повече 
кандидати и съответно по-богат избор, особено в случаите, когато орга-
низацията не желае да разчита на бивш персонал по една или друга 
причина. Въпреки всичко националната реклама винаги крие риск от 
привличане на неподходящи кандидати от вътрешността на страната, 
които гледат на предлаганата им възможност за работа като начин да 
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изкарат по-продължителна ваканция на морето, не гледат сериозно на 
сезонната заетост (особено ако са нискоквалифицирани) и съответно 
изпитват минимална мотивация и привързаност към организацията. 

Неизползването на личностни спецификации затруднява процеса 
на подбор, тъй като интервюиращият не разполага с предварително 
подготвени изисквания за задължителните и препоръчителни професио-
нални и личностни качества на кандидата. При това положение не е 
възможен систематичен и последователен подход, което внася голяма 
доза свобода и субективност при вземането на решение. От гледна точка 
на по-голямата обективност и намаляването на риска от грешки препо-
ръчително е интервютата да се провеждат в присъствието или най-
малко след обсъждане с мениджъра по персонала; организациите биха 
спечелили от панелните интервюта, т.е. пред комисия. Понастоящем 
влиянието на специалистите по УЧР върху избора на кандидати е доста 
слабо, поради което е необходима сериозна подготовка на преките ръ-
ководители във връзка с техниките и процедурите за подбор. Не бива да 
се пренебрегват и проблемите, които създава използването на длъжнос-
тни характеристики, изготвени или преведени (което не е рядкост нап-
ример в международни хотелски вериги) от специалисти, които не поз-
нават спецификата на конкретната длъжност в съответния хотел. 

Въпреки че доминиращите критерии за избор на кандидати са 
донякъде логични, негативно впечатление прави пренебрегването на 
влиянието на личностните характеристики, умения и качества, а именно 
високата обща култура, личното обаяние, умението за общуване, за 
работа в екип, инициативността, позитивното отношение към клиента. 

4. Въвеждане на новопостъпилите в организацията. Въвежда-
нето в работата се третира като ключов фактор за задържане на персо-
нала. За съжаление обаче, въпреки че са формално предвидени, обуче-
нията на практика не се провеждат. Освен това една седмица е твърде 
кратък срок за приобщаване към колектива и организацията, тъй като 
кризата на приобщаването продължава поне един месец. 

Препоръчително е специалистите по УЧР да взимат участие в то-
зи процес, поне що се отнася до информацията, касаеща организацията 
като цяло. Това би облекчило преките ръководители и вероятно би до-
вело до по-голям шанс за практическо осъществяване на обученията. 

5. Обучение. Определено обучението на персонала не е приори-
тет в изследваните организации, при това има подчертано реактивен 
характер, т.е. произтича от промени в средата или е насочено към прео-
доляване на възникнали затруднения (необходимост от умения за работа 
с нов софтуер, оборудване или менюта, високо текучество, сериозни 
проблеми в отделните звена и т.н.). Вероятно едни от причините са при-
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същата за българския морски туризъм силно изразена сезонност и про-
изтичащото от нея текучество. 

С предимство се ползва привличането на готов персонал или 
обучаването по време на работа, което има своите безспорни позитиви, 
но изисква повече внимание към важните компоненти на този процес: 
стимулиране на наставника, създаване на благоприятна среда, поемане 
на отговорност от двете страни (които понастоящем липсват). 

Най-много обучения се предоставят за средния мениджмънт, а се 
забравя, че обслужването на гостите става от всеки един – от пиколото и 
камериерката до най-висшестоящите нива (така се оказва, че впечатле-
нията на туристите за организацията се формират от контакта им с най-
слабо обучените и мотивирани служители). 

Освен това е наложително специалистите по УЧР да имат по-
активна роля. 

6. Мотивиране. Мотивацията на персонала е също пренебрегван 
аспект от УЧР в изследваните организации. В ситуацията на глобална 
икономическа криза, отразила се безкомпромисно върху цената на труда 
на пазара, разходите за труд представляват нищожна част от оператив-
ните разходи на хотелите (не повече от 1/5). 

Променливата част на възнаграждението, предназначена за сти-
мулиране на индивидуалния принос, едва ли има особен мотивиращ 
ефект поради своята несигурност. Общо взето, мотивирането е насочено 
към удовлетворяване на първичните потребности на служителите чрез 
финансови възнаграждения и постоянни трудови договори. Все още се 
смята, че персоналът си изкарва добри бакшиши, следователно няма 
нужда от подобряване на схемата за възнаграждение. 

За съжаление моралните стимули също отсъстват. Длъжностите 
не се проектират от позициите на удовлетворението, т.е. липсва инкор-
пориране на вътрешни мотиватори, не се използват дори възможностите 
за ротация. Като цяло липсват усилия за удовлетворяване на потребнос-
тите от признание и личностна реализация. 

Резултатите от периодичните анкети относно мотивиращите фак-
тори не се взимат под внимание, т.е. нямат влияние върху политиката на 
възнагражденията. Недостатък също е липсата на гъвкави форми на 
заетост. 

7. Оценяване. Смисълът на атестацията като официална проце-
дура за оценяване на работата е в това да установи потенциала и пот-
ребностите от развитие на кадрите, както и да създаде възможност за 
обвързване на качеството и количеството на труда с неговото заплаща-
не; ако не достига тези цели, тя е напълно безсмислена. 
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Резултатите от атестацията в изследваните организации се изпол-
зват преди всичко за определяне на променливата част от възнагражде-
нието и нямат влияние върху установяването на потребностите от обу-
чение, реорганизиране на работния процес или планирането на ЧР. При 
това се оказва, че оценката на изпълнението е повърхностна, подхожда 
се доста формално и рутинно, което е индикатор, че мениджърите не 
осъзнават ползата от нея. Необходимо е атестацията да се провежда 
конструктивно, коректно и преди всичко в помощ на развитието на 
служителя. 

Освен това имаме основание да се съмняваме в степента на под-
готовка на преките ръководители във връзка с техниките на атестиране, 
като се имат предвид формите и честотата на обучение, които им се 
предлагат. Вероятно по тази причина са склонни да подхождат към този 
процес с повече директивност и консерватизъм – не е включена самоо-
ценка, нито атестационно интервю или формиране на оценката съвмес-
тно с подчинения. 

 
Заключение 
 
В контекста на представените резултати уверено може да се нап-

рави заключението, че УЧР носи голяма част от вината за неефектив-
ността на персонала и съответно за ниското качество на обслужването в 
изследваните организации от туристическия бранш. С минимални изк-
лючения, касаещи най-вече представители на международни хотелски 
вериги, ситуацията има множество негативни измерения. Хотелите из-
питват затруднения с намирането на качествен персонал и не могат да 
преодолеят грешките в обслужването, породени от дефицита на социал-
ни и други умения на служителите. В същото време трудовите отноше-
ния често са несправедливи, а понякога и противозаконни (ненавремен-
но изплащане на заплатите, работа без трудов договор, осигуровки вър-
ху минимална работна заплата и др.). Съществуват сериозни проблеми с 
текучеството, които, освен че са индикация за ниско качество на трудо-
вия живот, предполагат и увеличаване на разходите. 

Въпреки че съществуват позиции, формално ангажирани с функ-
цията по УЧР, те нямат стратегическа значимост. Освен това професио-
налната компетентност на тези специалисти не отговаря на съвременни-
те изисквания. Делегирането на дейностите, свързани с управлението на 
персонала, на линейните ръководители се сблъсква с липсата на съот-
ветни умения за изготвяне на адекватни длъжностни характеристики и 
личностни спецификации, за провеждане на качествен подбор на персо-
нал, включително и за прилагане на надеждни и валидни инструменти, 
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за изготвяне на подходящи програми за мотивиране и обучение, за про-
веждане на успешни атестации и т.н. Налице са сериозни пропуски и 
дори груби грешки в реализацията на всички дейности, съставляващи 
функцията на УЧР. 

Факт е, че глобалната финансова и икономическа криза води до 
постоянен спад в хотелиерските приходи. Това поражда естествен стре-
меж към оцеляване чрез редуциране на разходите, включително и на 
тези, свързани с УЧР. В този смисъл кризата донякъде обяснява, но не 
оправдава прилагания подход към персонала в изследваните организа-
ции. Необходимо е преструктурирането на бюджета да се извършва със 
съзнанието, че в условията на криза решенията на мениджмънта в об-
ластта на УЧР имат решаваща роля в краткосрочен, и особено в дългос-
рочен план [1]. Особено важно е работодателите не само да осъзнаят 
значението на мотивацията, но и да осмислят нейното съдържание, над-
хвърляйки рамките на чисто финансовите стимули, както и факта, че 
инвестициите в обучение и развитие на персонала са предназначени да 
„произведат качествени служители“. А изходът от кризата е в пряка 
зависимост от потенциала на организациите, съдържащ се именно в 
техните знания, умения и способности, т.е. професионализъм. 

Твърдението, че състоянието на материално-техническата база и 
разнообразието в предлагането са решаващите фактори за успех в хоте-
лиерството, отдавна е отживелица. За да бъдат в състояние да привлекат 
по-високоплатежен сегмент от европейския пазар, българските черно-
морски курорти трябва да подобрят преди всичко нивото на обслужва-
не, което е пряко свързано с по-прецизен подбор на кадрите за отделни-
те длъжности и създаване на условия за развитие и повишаване на тях-
ната компетентност и мотивация, на техните професионални и личност-
ни качества. 
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ АУТСОРСИНГ, 
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И КОНФЛИКТИ 

 
гл. ас. Стоян Транев 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 
 
„Аутсорсинг“, „инфраструктура“, „предприятие“ и „конфликт“ 
 
Аутсорсинг. Под „аутсорсинг“ [5: 8] в изследването разбираме 

‘комплексно стратегическо решение, насочено към преструктуриране на 
дейността на организацията, прехвърляне на отделни функции или цели 
бизнес процеси върху външни изпълнители, за което има сключен дого-
вор’. Организациите, които използват аутсорсинга, целят реализирането 
на ползи или търсят решение на следните проблеми [8]: спестяване на 
разходите; фокусиране върху същинския бизнес; преструктуриране на 
разходите; подобряване на качеството; повишаване на иновативния 
капацитет; намаляване на времето за пускане на продукта на пазара; 
комодификация; рисков капитал; данъчни облекчения и др. Основните 
принципи на аутсорсинга [1: 54]: „да се занимаваш с това, с което мо-
жеш и умееш най-добре, по-добре от другите“ и „да поръчваш на други 
това, което те правят по-добре и по-евтино“, хармонично се вписват във 
всички съвременни концепции на управление. Реорганизацията на всич-
ки дейности на фирмата в съответствие с изискванията на междуна-
родните стандарти за качество, внедряването на принципите на процес-
но управление, постоянното усъвършенстване на бизнес системите 
трябва да разглеждат аутсорсинга на отделните функции или бизнес 
процеси като една от стратегическите алтернативи [7: 32]. Няма спор – 
аутсорсингът е улеснение и пести пари. Практиката показва обаче, че 
освен ползи той носи и известен риск. Конфликт [10] с изпълнителя или 
неподновяването на договора за аутсорсинг по други причини може да 
застраши основни дейности на компанията клиент. 

Промишлено предприятие. Под „предприятие“ най-често се раз-
бира ‘такава стопанска единица, която е създадена с цел извличане на 
доход и получаване на печалба под формата на продажба или обмен’ [4: 
38]. Общите постановки на системния подход във функционален аспект 
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водят до обособяване на следните характеристики на промишленото 
предприятие: цел – предварително зададено състояние или резултати, 
които трябва да се постигнат; функция – това, за което е създадено пред-
приятието; вход – ресурси; изход – продукт, получен в резултат на тран-
сформацията на ресурсите; последователност – процес на трансформи-
ране на входа в изход, в който процес взимат участие всички останали 
характеристики на системата. Производството е типична отворена сис-
тема, създадена от човека и функционираща в условията на непрекъсна-
то динамично взаимодействие с околната среда. Трябва да се отбележи и 
обстоятелството, че всяко промишлено предприятие с течение на време-
то може да се окаже в незадоволително състояние (конфликт) в резултат 
на вътрешни и външни смущаващи въздействия. Прилагането на систем-
ния подход изисква възприемането на предприятието като система, в 
която от управленска гледна точка се обособяват две подсистеми – уп-
равляваща и управлявана. В управляваната подсистема се включва освен 
основното производство и спомагателните производства и обслужващи-
те дейности, т.е. производствената инфраструктура на предприятието. 

Инфраструктурата [4] представлява ‘комплекс от съзнателно 
организирани, целенасочени дейности и процеси, осигурени от специа-
лизирани материално-технически елементи, които функционират съв-
местно за осигуряване на общите условия на протичането на основните 
процеси и за удовлетворяване на потребностите на индивида’. Като 
такава тя се формира в самостоятелна, относително обособена струк-
турна подсистема. Производствената инфраструктура [6: 29] е ‘сис-
тема от дейности, обслужващи производствения процес в неговата тех-
нологична последователност: осигуряване на суровини и материали, 
полуфабрикати и транспортиране на готовата продукция’. От характера 
на тези дейности е ясно, че тя обхваща всички обслужващи стопанства. 
От своя страна всеки елемент на системата на производствената инф-
раструктура обединява различни по своята материално-веществена 
форма и непосредствено предназначение обекти, играещи роля в проце-
са на функциониране на предприятието. Всеки от тези обекти притежа-
ва специфични черти, вътрешна структура и връзки с други елементи на 
цялостната производствена система. Именно тази разнородност на еле-
ментите в системата на производствената инфраструктура налага необ-
ходимостта от тяхното детайлно изучаване с оглед на системното им 
обвързване. Важен проблем на организацията на производството в хи-
мическото предприятие е изграждането на транспортната [4: 605] инф-
раструктура, чиято дейност обхваща процесите, свързани с премества-
нето на суровини, материали, полуфабрикати, готови изделия и работна 
сила от едно място на друго. 
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Конфликтът [3: 39–40] е ‘форма на проявление на противоре-
чията – универсален и вечен човешки и обществен феномен, базиран на 
динамичното взаимодействие между най-малко две противоборстващи 
страни, причинен от различни интереси, потребности, цели, ценности, 
мнения и недостиг на ресурси, в който се използват средствата от най-
различно естество за постигане на целите и удовлетворяване на интере-
сите, завършващ с победа, поражение, компромис или взаимоприемливо 
решение’. За да се разбере същността на конфликта, трябва да се схване 
неговата причинност, което води след себе си дълги вериги от взаимов-
ръзки между субекти, групи, структури, организации и събития. Функ-
ции на конфликта. Функцията на конфликта се определя, от една стра-
на, от неговата социална същност и предназначение, а от друга страна, 
главно от последствията от конфликтните взаимодействия между стра-
ните. Спрямо силата на самата си същност конфликтът се определя 
едновременно като носител и на съзидателни, и на разрушителни тен-
денции и отношения и бива възприеман и като добро, и като зло от кон-
фликтуващите страни [9]. Що се отнася до резултатите (последствията) 
от конфликтното взаимодействие, огромната част от съвременните изс-
ледователи смятат, че основното функционално разделение на конфлик-
тите върви по оста конструктивност (съзидателност)–деструктивност 
(разрушителност). 

 
Конфликтогенност на инфраструктурата 
 
Българското общество се намира в етапа на трансформация. На 

такова общество е присъща интензивна конфликтност във всички сфери 
на обществения живот, в т.ч. и в инфраструктурната, без която общест-
вото не може да съществува. 

Инфраструктурата е преди всичко ‘целенасочено обединяване 
на хората’. Но заедно с това всяка инфраструктурна единица като пра-
вило е вътрешнопротиворечива [2: 25] и се явява сложно цяло. 

В условията на прехода на българското общество към нови мето-
ди на управление възникват ситуации с повишена напрегнатост и соци-
ални конфликти. 

Тъй като инфраструктурата е съществувала, съществува и ще съ-
ществува, има дълбока потребност от изучаване на инфраструктурните 
конфликти [2: 25], които представляват специфична разновидност на 
социалните конфликти. 

Особеностите на инфраструктурните конфликти се състоят в това, 
че те са следствие на йерархичните и хоризонталните отношения с инф-
раструктурните отношения в отделните инфраструктурни организации. 
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Главната причина за повишаване на конфликтността на инфраст-
руктурата се състои в това, че инфраструктурният принцип се опира на 
способността на хората за дейност, на тяхната потребност от дейност, 
т.е. на субективното начало в поведението както на отделните индиви-
ди, така и на групите и екипите. Но при това инфраструктурата като 
цяло и нейните сектори са длъжни да действат в съответствие с целите, 
формирани извън тях; технологията на работа също в значителна степен 
се определя от външни фактори и обстоятелства на инфраструктурата и 
отделната инфраструктурна организация. Никаква инфраструктура в 
крайна сметка не може сама за себе си напълно да определя какво и кога 
да прави. В противен случай тя неминуемо би отпаднала от обществе-
ния механизъм на разделение и коопериране на труда. 

Едни от най-характерните конфликти за нея са междугруповият 
конфликт и конфликтната ситуация по повод на нормите на инфраст-
руктурната дейност, непълнотата на нейната документална фиксираност 
[2: 20]. В отделни случаи неформалността на отношенията може да се 
простира много далече, стигайки до неопределеност в йерархията, в 
разпределението на функциите на управление. 

Изследването на причините за инфраструктурните конфликти в 
разни източници позволява да се оформи общо виждане за причините в 
инфраструктурата. Към такива могат да се отнесат следните причини [2: 
20]: неспособност да се издигне обединяваща цел между ръководители-
те на подразделенията и персонала на организацията, отсъствието на 
формулирани всякакви необходими видове структурни връзки между 
подразделенията и длъжностите; дисбаланс между правата и отговор-
ностите при изпълнение на служебните задължения; несъблюдаване на 
правилата за формиране и функциониране на подразделенията, отсъст-
вие в тях на ясно поставени цели и задачи; грешки при процедурата на 
делегиране на пълномощията и отговорностите между йерархичните 
нива на управлението; пренебрежително отношение към възможности-
те, съдържащи се в различните форми на поощрение. 

 
Конфликтогенност при аутсорсинговото осъществяване 

на транспортната инфраструктура 
 
Анализът показва, че с изменението на организационната форма 

на бизнеса се изменят и принципите на ефективното функциониране на 
предприятието. На организациите се налага все по-често да взаимодейс-
тват с други участници в пазарните отношения, но невинаги успешно; 
при това в процеса на взаимозависимост тези отношения не само не 
способстват за укрепването и развитието на сътрудничеството на парт-
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ньорите, но и пораждат нови проблеми. Важна позиция се оказва създа-
ването и съхраняването на взаимоизгодните партньорства, построени на 
дългосрочни и ефективни взаимодействия. 

Спектърът на използване на аутсорсинга е много голям – това са 
производството, инфраструктурата, сферата на услугите, финансите, 
информационните технологии, трудовите ресурси и т.н. Както показва 
практиката, наред с положителните моменти на аутсорсинговото сът-
рудничество възникват и определени рискове. Аутсорсинговите взаимо-
отношения между аутсорсинг доставчика и аутсорсинг клиента се пре-
допределят от техните интереси, свързани с извършването на транспор-
тната дейност. Връзките в аутсорсинговата система са зависими от ин-
тересите. На практика организацията, която желае да получи аутсорсин-
гови транспортни услуги, установява кои от потенциалните доставчици 
на аутсорсингови услуги ще се окажат най-подходящите партньори, 
като след това установява контакт с тях. Организацията клиент започва 
да си сътрудничи в обмяната на информация с тези доставчици, които 
са проявили интерес да поемат транспортното обслужване. Сътрудни-
чеството е такъв тип съдействие, от което и двете страни имат обща 
полза, т.е. общ интерес. При него взаимодействието е свързано с проце-
са на транспортната дейност и предполага пряк взаимен интерес. Орга-
низацията, която желае да получи аутсорсингови услуги, преминава към 
преговори с потенциалните изпълнители по конкретни параметри на 
аутсорсинговото взаимодействие. Чрез създаването на конкуренция 
между кандидатите за извършване на транспортния аутсорсинг аутсор-
синг възложителят има възможност да направи по-добър избор на аут-
сорсинг доставчик. След като ръководството на организацията клиент 
окончателно е решило да се обърне към конкретен доставчик на транс-
портна услуга, то трябва да предприеме бързи и всеобхватни мерки за 
прехвърлянето на дейността. Клиентът трябва да си състави детайлен 
план за основните раздели и етапи при реализирането на аутсорсингова-
та услуга. Преди да се подпише договор е необходимо систематично да 
се оценят и да се проверят още един път изискванията и графикът за 
изпълнението на дейностите. Разработката на програмата за действия е 
особено важна в тези области, в които интересите на двете страни се 
разминават. Като правило визираните области са следните: договоре-
ност относно качеството на обслужване; критерии за качеството на обс-
лужване; дългосрочни програми за изменение на транспортната услуга; 
контрол и регулиране на изпълнението на договора. 

Уникалният характер на всеки един аутсорсингов договор трябва 
да бъде отразен в юридическата документация, която регламентира 
сделката. По-рано не е представлявало трудност да се видят големите 



МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 

 224 

грешки при сключването на договор за транспортен аутсорсинг, понеже 
обикновено те са водели до съдебни разрешения. Сега много договори 
за транспортен аутсорсинг съдържат положения, посветени на разреша-
ването на споровете и разногласията. Тези положения много често са 
обусловени от клаузи и неустойки, които е обвързан да заплати достав-
чикът на услуги, неизпълнил съответните си задължения според стан-
дартите. 

Много договори за транспортен аутсорсинг от година на година 
се подписват в подобни условия и въпреки че недостатъчно високото 
ниво на предоставеното транспортно обслужване не води до нарушава-
не на договора, количеството на неудовлетворените клиенти се увели-
чава. Фактът, че повече от една трета от подписаните договори за тран-
спортни аутсорсингови услуги не се подновяват, без да разглеждаме 
загубите, свързани с възвръщането на подразделението на предприятие-
то или предаването му на друг доставчик, позволява да получим предс-
тава за неудовлетвореността на клиентите. 

При аутсорсинговото взаимодействие между аутсорсинг достав-
чика и аутсорсинг клиента почти винаги се получават отклонения меж-
ду планираните и реалните условия, между предвидените и действител-
ните обстоятелства, между очакваните и получените резултати. Тези 
несъответствия причиняват дезорганизираност във взаимоотношенията 
между хората, изпълняващи и ползващи съответната транспортна 
дейност. Проявява се конфликтуването. 

Причините, предизвикващи конфликтите при аутсорсинговото 
осъществяване на транспорта, могат да бъдат представени във вид на 
няколко условни групи: ограниченост на ресурси, подлежащи на разп-
ределение; различие в целите, ценностите, методите на поведение, ни-
вото на квалификация и образование; взаимозависимости на заданията, 
неправилно разпределение на отговорността; лоши комуникации. 

 
Концепция на интересите и аутсорсинговите взаимо-

действия 
 
Отказът на производственото предприятие да извършва транс-

порта предопределя търсенето на транспортен изпълнител. Предприяти-
ето клиент търси по-качествено осъществяване на транспортната услу-
га/транспортните организации предлагат съответно качество на транс-
порта. Формира се общият аутсорсингов интерес, който предопределя 
сближаването между организацията клиент и организациите – кандида-
ти да поемат транспорта. Наличието на общ интерес пренасочва прего-
ворите към представяне на транспортните възможности на потенциал-
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ните изпълнители и детайлно уточняване на аутсорсинговите парамет-
ри. Всяко съвместно постигнато конкретно съгласие – чрез компромис 
или консенсус, усилва аутсорсинговата сплотеност между клиента и 
доставчика. Установяват се взаимните конкретни взаимообвързаности 
между различни, но съвместими интереси, – изгражда се взаимният 
конкретен интерес. От друга страна всяко несъгласие по конкретни 
параметри провокира изявата на конфликтни интереси, които водят до 
неразбирателство и раздяла с някои от кандидатите за извършване на 
транспортната услуга. В крайна сметка организацията клиент стига до 
избор на доставчик. Получаването на съгласие по детайлите, отнасящи 
се до прехвърлянето на транспортната дейност, обуславя консолидира-
нето между страните, което се отразява в аутсорсинговия договор. Той 
изразява аутсорсинговата взаимозависимост при изпълнението на тран-
спортната дейност. В процеса на осъществяване на аутсорсинговата 
договореност рано или късно възникват несъответствия. Те отразяват 
конкретни нередности, непредвидени вероятности, които предопределят 
изменения в предварително установените аутсорсингови договорености. 
Самата динамика на аутсорсинговото осъществяване на транспорта 
може да се възприеме като източник на възникване на такива несъответ-
ствия. Оформят се аутсорсингови противоречия, засягащи конкретните 
проблемни несъответствия. Участието на аутсорсинговия партньор в 
конфликта се определя от това колко значими за него са поставените 
цели и доколко възникналите препятствия пречат да ги реализира. Аут-
сорсинговото противоречие слиза в степените на конфликта: появяват 
се различия в интересите и вижданията за начина на преодоляване на 
несъответствието, но съществува единство в мненията на страните за 
необходимостта от решаването на проблема; при поляризацията се обо-
собяват крайно противоположни мнения за методите за решаване на 
несъответствието, но единството в мненията за необходимостта от ре-
шаването му се запазва; сблъсъкът се характеризира с крайно размина-
ване не само на средствата и начините за преодоляване на несъответст-
вието, но и на взаимните ползи от това. Разпада се взаимният конкретен 
интерес; възниква антагонизъм – непримиримост между страните, която 
води до разпад на общия аутсорсингов интерес, до срив на аутсорсинго-
вите взаимоотношения. Аутсорсинговият конфликт инкорпорира в себе 
си кризата в аутсорсинговите взаимоотношения. Тя се проявява в явния 
етап на конфликта и е присъща за степените му сблъсък и антагонизъм. 

Общата теория на конфликта, формирана въз основа на теорията 
на човешките потребности, е плодотворна с това, че дава отговор на 
много традиционни въпроси на стратегията и тактиката за разрешаване 
на конфликтите. В нея ясно са обозначени етапите на аналитичния про-
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цес (разкриване на природата на незадоволените потребности, взаимно 
търсене на приемливи структури в отношенията, удовлетворяващи тези 
потребности) и крайният резултат, т.е. моментът на завършване на кон-
фликта, когато се постига взаимно удовлетворяване на съответните 
потребности на страните и създаване на нови отношения на партньорст-
во. Разрешаването на аутсорсинговите конфликти трябва да бъде насо-
чено главно към институционалните и системните изменения, а не към 
изменението на груповото поведение. Неотчитането на предконфликт-
ния етап от субекта на управление в повечето случаи води до закъсняло 
управленско въздействие, до невъзможност за осъществяване на конт-
рол и регулиране. 

Управленското въздействие върху конфликтния процес следва не 
само да отчита етапа на неговото развитие, но и да съдейства за ефек-
тивно преобразуване на конфликта. Регулирането на конфликта само 
връща противопоставянето в предконфликтния етап. То не решава кон-
фликта, а само отлага времето на повторната му проява. Конфликтува-
нето изразява необходимостта от нова форма на съдействие, която да 
примири различията между страните чрез откриването на нов взаимоиз-
годен интерес. 

Аутсорсинговият конфликт в транспортната инфраструктура 
на предприятието като вид инфраструктурен конфликт може да се 
интерпретира като ‘социален аутсорсингов процес, който включва в 
себе си цял ред от времеви периоди и фази на развитие на конфликта’. 
Подобно разглеждане на аутсорсинговия конфликт в транспортната 
инфраструктура на предприятието позволява да се създадат разнообраз-
ни модели на управление, свързани с коригиране на поведението на 
участниците в конфликта, намеса на ръководството на организацията, 
инсцениране на спорове и дискусии, ако конфликтът има позитивен 
характер. Възприемането на аутсорсинговия конфликт в транспортната 
инфраструктура на предприятието като социален процес, имащ опреде-
лени етапи, позволява да се определят тези, в които конфликтът може да 
се смекчи и регулира, да не се допусне неговото разгръщане. В този 
смисъл той провокира решаването на възникващите аутсорсингови про-
тиворечия. 
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ЗА КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА 
И УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ 

 
докторант Милена Тончева 

ИФ – Политехнически бизнес университет, Лугано, Швейцария 
 

Цел на доклада е да се разгледа факторът „корпоративна култура“ 
като основен за успеха на модерната организация. 

Важна задача в изложението е да се намери връзка между управ-
лението, корпоративната култура и един доста прилаган управленски 
модел като „Шестте сигма“ („Six sigma“). 

Обобщено ще направим опит да обхванем пътя към корпоратив-
ната култура в организираната последователност на успешното управ-
ление. Постигането на успешно управление води до добри финансови 
резултати в организацията. Изложени са някои от световно формирани-
те, легализирани, мащабни методики за следване на доброто управле-
ние, както и логическата последователност и организация в процеса. 
Постигането на добър бизнес продукт, добър екип и добри взаимоотно-
шения между външната и вътрешната среда са следствие на добра стра-
тегия и успешно управление. Следвайки изложените методики и стъпки, 
може да се постигне процентно увеличаване на интересите към органи-
зацията. 

Не са малко големите организации в света, които през последните 
нелеки за икономиката години успяха да намалят разходите и да опти-
мизират работата и печалбите си и които днес са конкурентоспособни и 
печеливши компании. Тези успехи се базират на определена методоло-
гия, наречена „Шестте сигма“[2]. 

Терминът „сигма“ се отнася до отклонението от идеалното ниво 
на работа, като целта на всяко ниво на сигма е да минимизира дефекти-
те, започвайки от единица, и да оптимизира производството независимо 
от продукта, услугата и др. като качество и оптималност на труда в оп-
ределените работни часове. 

Произходът на методологията на „Шестте сигма“ е от производс-
твеното отделение на небезизвестната компания „Моторола“ през 80-те 
години на XX в. Постепенно, виждайки положителния ефект, първо 
големите, а после и по-малките организации започват да прилагат мето-
да, като той не се отнася само за производствените организации, а и за 
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други отрасли. Ефектът му е градивен и подобрява качеството във всеки 
отделен отрасъл, като задоволява все по-пълно желанията на крайния 
потребител. ИТ мениджърите го прилагат с ясна цел, като количестве-
ните измерения ангажират статистически модел, който подобрява ка-
чеството на процесите от гледна точка на потребителя. Прилагайки 
метода, желанията на клиента се удовлетворяват, компаниите могат да 
придобият увереност, а организациите претърпяват промени и подобре-
ния отвътре. 

Наблюдатели и специалисти на сектор ИТ предлагат успешно 
прилагане на „Шестте сигма“, като се следват следните правила: 

– да се избират правилни хора; 
– да не се замества здравият разум с интуиция; 
– да се импровизира, когато е необходимо; 
– цифрите да не са водещи. 
Съществуващите в предприятието програми за управление на 

проекти и на портфейла се допълват с целите, които интуитивно са пос-
тавени по отношение на качеството и потребителя. 

„Шестте сигма“ не е готово решение, което може да се вземе и да 
се приложи веднага. „Шестте сигма“ е последователност от правила, 
полезни за предприятието, като се прилагат приспособимо към опреде-
лената дейност. За да се приложи успешно системата в предприятието, 
първо се прилага външно обучение, последвано от вътрешно обучение. 
Привличат се консултанти, които се делят на два вида – от големи пред-
приятия и от по-малки предприятия, като тези от големите обучават 
тези от по-малките. И не на последно място се прилага добър софтуер 
на управление. След като се следват следните точки на управление: 

– философия на прилагане; 
– търпение; 
– работа в екип; 
– последователност; 
– стриктно изпълнение на метода. 
Предприятието придобива своя идентичност, която спомага за 

развитието му. 
„Шестте сигма“ е стройна и стегната система, в която не се до-

пускат грешки. Тя създава предпоставки за увеличаване на качеството, 
намаляване на разходите, създаване на мотивирани кадри и мотивацио-
нен екип. 

„Шестте сигма“ освен че е сравнително ново приложение, и дава 
възможност на предприятията да растат, да подобряват качеството си, 
създавайки модерен изчистен начин на работа, ресурси и продукти. 
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„Шестте сигма“ е философия, която осигурява на предприятията 
набор от процеси и статистически инструменти, които водят до пови-
шаване на качеството (което е и крайната цел на този метод) независимо 
дали се произвеждат стоки, или се предлагат услуги. „Шестте сигма“ е 
дълъг процес, който изисква постоянство, целенасоченост и отдаденост. 

Постигането на ефект от „Шестте сигма“ е резултат от насочени 
усилия в дизайна на продукта, услугата или процеса. Постигането на по-
ниска степен на вариация води до намаляване на дефектите и оператив-
ните разходи, до увеличаване на ефективния капацитет, както лоялност-
та към клиентите води до увеличаване на нетните печалби. 

За реализиране на „Шестте сигма“ като успешен проект е позво-
лено да се произвеждат не повече от 3–4 дефекта на милион възможнос-
ти. Основната цел на „Шестте сигма“ е да подобрява процесите, пос-
ледвана от две подметодики DMAIC и DMADV. 

В „Шестте сигма“ DMAIC процес е система за подобряване на 
съществуващите процеси, които са със спецификация „търсене на до-
пълнителни подобрения“. 

В „Шестте сигма“ DMADV се реализира подобряване на систе-
мата, използвана за обработване на нивата на качество на сигма. Можем 
да дефинираме сигма нивата като: 

– график на сигма и DPMO; 
– определяне на дефекти, единици и възможности; 
– изчисляване на процеса за сигма; 
– методи за регулиране на „Шестте сигма“ Performans милимет-

ровите; 
– „Шестте сигма“ Калкулатор (Advanced). 
Обобщавайки „Шестте сигма“ като процес, е важно да се обърне 

внимание на това, че има и друг метод, който е непосредствено свързан 
със системата, наречен „Десетте стъпки“ („Ten Step“), и се използва за 
управление на проекти. 

Стремежът за подобряване на качеството прилага първо планира-
не и изследване как и доколко е приложимо. Или „Десетте стъпки“ e 
предшественик на „Шестте сигма“. Една от основните „стъпки“ е уп-
равлението на качеството. 

Последователността на процесите при „Десетте стъпки“ е: 
– дефиниране на работата; 
– изготвяне на график и бюджет; 
– управление на графика и бюджета; 
– управление на проблемите на проекта; 
– управление на промените; 
– управление на комуникациите; 
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– управление на риска; 
– управление на човешките ресурси; 
– управление на качеството; 
– управление на измерителите. 
Управлението на процеса „Десетте стъпки“ практически се коор-

динира от управителя на организацията, който има цел да изчисти създа-
лите се дефекти и да създаде условия за максимална печалба, покриваща 
всеки аспект на организацията, като обедини и обобщи обстановката и 
минимизира дефектите в управлението и в производствения процес. 

Гъвкавостта и мащабният замисъл на проекта позволяват гъвка-
вост и бързина за взимане на решения и адаптация към промените в 
работния процес. Колкото е по-голям проектът, толкова повече се при-
лагат стандарт, формалност и структура. 

Процесът „Десетте стъпки“ цели реализиране на ползи, преразг-
леждане на създаденото положение и постепенно преминаване към 
новото, докато преобразуването на управлението на проекта достигне 
своя връх на действие. 

„Десетте стъпки“ е съчетание между безупречно управление и 
подкрепа на процесите и уменията. За да работи добре системата в да-
дена компания, е необходимо първата стъпка да бъде създаване на про-
ект, а втората стъпка – използване на методи, които да се следват и при-
лагат стриктно. Затова „Десетте стъпки“ и „Шестте сигма“ са последо-
вателност от два метода. За да се затвори кръгът на успешния икономи-
чески процес, първо се внедрява „Десетте стъпки“ и след това „Шестте 
сигма“ като цялостна интеграция по отношение на качеството. 

Управленските решения в организацията са важен процес за със-
тоянието ù. 

Когато решенията са правилни и стремежът за реализирането им 
е правилен, несъмнено е, че организацията реализира успехи и печалби. 
Философията на методите е базирана върху взимане на интуитивни 
решения от управленския орган. 

Организационното решение може да бъде програмирано или неп-
рограмирано и само по себе си структурирано, слабоструктурирано или 
неструктурирано. За да се реализира ефективно решението, е необходи-
мо да се премине през следните етапи: 

– формулиране и дефиниране на проблемите, като се изисква 
първо анализирането им; 

– определяне на ограниченията и критериите; 
– разработване на алтернатива; 
– оценяване на алтернативи и избор на алтернативи за решения; 
– реализиране на решения. 
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За да постигне успех, постоянство на качеството на продукта и 
място на пазара, организацията трябва да следва и управлява следните 
стъпки: 

– стратегия на организацията; 
– бизнес планиране; 
– мениджмънт; 
– маркетинг; 
– клиенти; 
– човешки ресурси и персонал; 
– качество на продукта; 
– реклама на продукта и организацията. 
Първото правило за успешно управление е наличието на страте-

гия, която обаче да е съобразена с външните и вътрешните условия. 
Планирането трябва да бъде дългосрочно и трябва да се знае позицията 
на организацията спрямо пазара. Анализирането на всеки външен и 
вътрешен икономически сектор води до добро предвиждане на бизнеса, 
съпоставяйки го с възможностите на организацията. Като външни усло-
вия се определят външните организации, предприятия и институции, 
които са на пазара и го движат, или цялата икономическа система, която 
е извън организацията. Вътрешните условия са вътрешното състояние, 
управление и перспективи на организацията. Вътрешното състояние на 
организацията трябва да бъде синхронизирано с външните условия на 
пазара. 

Някои предприятия посочват конкуренцията като заплашителна, 
но тя е полезен и изключително важен фактор за заимстването и разви-
тието на организацията и цялостния орган. Тя е фактор за развитието на 
пазара, за това, организациите да се позовават и опознават желанията на 
клиента, а новите идеи да постигат нови успехи и подобряване на качес-
твото на продукта. 

Изучаването и съобразяването с правните разпоредби на процеса 
е част от успеха на предприятието. Успехите на подготовката на страте-
гията се постигат с информираност, гъвкавост на управленския орган и 
със способност за работа в екип. 

Важен процес в управлението е бизнес планирането. Чрез него 
се поставят целите, начините и реализацията на основната спекулативна 
цел – печалбата на организацията. Спазвайки принципите на участие, 
непрекъснатост и подчиняване на частите на цялото, производственият 
цикъл се затваря, произвеждайки успешен бизнес продукт вследствие на 
добро бизнес планиране. 

Посвоему бизнес планирането също се разделя на видове според 
идеите и възможностите на организацията: стратегическо, което се осъ-
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ществява от висшето ръководство; тактическо, което конкретизира 
стратегическия план и оперативността на планирането. 

Независимо от това дали организацията е малка или голяма, на-
ционална или интернационална тя има нужда от бизнес планиране и за 
нея е важно да бъде управлявана във всеки момент, да бъде контроли-
рана на всички нива – управленски органи, мениджмънт, счетоводство, 
управленски персонал, персонал. 

Погрешно е бизнес планирането да не бъде документирано. При 
написването идеите, плановете, стратегията за реализацията им се зат-
върждават. Нужно е информацията да се изказва, написва, коментира, 
като по този начин се изчиства ненужната, заменя се с по-полезна и се 
постига по-добър резултат на ниво планиране. В бизнес планирането 
трябва да участва целият ръководен екип, тъй като изпълнението е не-
гово и той трябва да познава плана с всички подробности, дори с някои 
собствени идеи, които са приспособими, обсъдени и приети от управ-
ленския орган на организацията. Това не изключва ползване на външни 
консултации, но те трябва да бъдат обобщителни. Конкретизацията на 
бизнес плана се осъществява от вътрешния екип на организацията. 

Мениджмънт е практически пряко управление в организацията с 
взимане на решения на момента, като се следва стратегията на управ-
ленското лице. Мениджърът на предприятието е орган, от когото зави-
сят схематични и последователни ли са действията на организацията и 
посоката правилно ли координира движенията им. Мениджърът плани-
ра, организира, контролира и ръководи. В по-големите организации има 
три нива на мениджъри – начално, средно и висше. Уменията на мени-
джъра са разнородни: при вече създадената концепция той трябва най-
вече да следи всички производствени процеси, да фиксира дефектите и 
да ги съобщава на управленския орган, за да се обсъдят и направят про-
мени, поправки, усъвършенстване или създаване на нова стратегия. 
Уменията на мениджъра са свързани не само с обучение, а и с дарба на 
определения индивид да взима правилните решения в определени ситу-
ации и в момента, които да са в изключителна полза на организацията, 
външните (клиентите) и вътрешните (екипа) органи. Съчетаването на 
ползи не е никак лесен процес, дори може да се нарече изкуство. Към 
изкуството на мениджъра се прибавя още една дейност – търсене на 
причините за създалия се проблем, пропуск, дефект. Мениджърът тряб-
ва да намери правилната причина, за да съумее да вземе оптималното 
решение в създалата се ситуация. Мениджърът трябва да бъде дисцип-
линиран. А какво означава това? Означава необходимост да следва 
стриктно правилата на организацията и последователност във всяко 



МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 

 234 

действие. Постепенно резултатът е налице и е толкова положителен, 
колкото мениджърът е бил дисциплиниран. 

Мениджърът трябва да има предвид обективните и субективните 
фактори при взимането на подходящите решения. Мениджърът трябва 
във всеки момент да бъде информиран, т.е. постоянно да опреснява 
информацията си за външните и вътрешните условия не само икономи-
чески, но и психологически. На базата на интуицията мениджърът тряб-
ва да постави стратегията на организацията. Точно да определи коя част 
от стратегията е фиксирана като изпълнение и коя е малко, средно и 
много гъвкава, като е подготвен във всяка концепция да реагира адек-
ватно във всеки един момент на промяна, независимо положителна ли е 
тя, или не толкова. 

Маркетингът е другото ключово перо на организацията. Макар 
и сравнително нов като сектор, той навлезе много бързо и успешното му 
прилагане при организациите доведе до покачване на рейтинга им. 

„Започвайки с марката и брандинга, може да се подобри и кон-
центрира вашият бизнес и показването му пред целия свят. Марките 
имат значение. Те живеят по-дълго от собственика си и облекчават ко-
муникацията и разпознаването“ [1]. 

За да бъдат изградени ефективни взаимоотношения, е нужно ор-
ганизацията точно да прецени клиентите или групата клиенти, които 
държи да привлече или задържи. Лоялността е важен фактор във взаи-
моотношенията, която се възнаграждава винаги с добри резултати. Ко-
гато организацията е лоялна към клиентите, и клиентите ще бъдат лоял-
ни към нея. Борбата за създаване на име и място на пазара се постига с 
постоянство и коректност. Какво означава „лоялност“? Лоялността 
включва сътрудничество между клиента и доставчика, откровени отно-
шения, уважение, бързо реагиране при промени в изискванията и, което 
винаги стои като точка за постигане, продуктът, услугата или комуни-
кацията винаги да се подобряват във времето. Подобряването на про-
дукта се постига с комуникация, консултация между клиента и достав-
чика. Този вид комуникиране създава близост, опознаване, усещане за 
взаимосвърващи желания и задоволяването им и постига крайната цел – 
печалба и удовлетвореност от процеса. 

Маркетингът претърпя промени през последните години като по-
нятие. Американската организация (АМА) посочи определението за 
маркетинг със следните параметри: ‘маркетингът е организационна 
функция, която е съвкупност от различни процеси за създаване, кому-
никиране и предоставяне на стойност за потребителите за контролиране 
на взаимоотношенията с тях по начин, по който да се облагодетелства 
организацията, както и всички, свързани с нея“ [5]. 
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Маркетинговата дейност е концентрирана за задоволяване на 
клиента и намаляване на конкуренцията, което подсказва, че двата ком-
понента в дейността маркетинг са клиент и продукт. Стратегията за тези 
два компонента се ръководи от маркетинга, като той е първият орган, 
който съобщава за дефектите от тези два вътрешни сектора. 

Наблюдаването на поведението на клиентите не е маловажно – 
така се предвижда тяхното търсене с цел задоволяване преди процеса. 
Клиентите определят търсенето и ръководят посоката на пазара. 

Мотото на организацията трябва да бъде „Клиентът винаги има 
право“. Умението да се контактува с клиентите се предоставя от ръко-
водството. Както вече се дефинира, стратегията, определена от управ-
ленския орган, се предава на изпълняващите, които се обучават за ефек-
тивно приложение. 

Фокусирането върху клиента трябва да бъде основата на произ-
водствения процес. Възникват и въпросите как да задоволим клиента и 
как да го задържим. 

Постоянната комуникация с клиента ни дава отговор на тези въп-
роси и спомага за правилната насока за удовлетворяване на желанията 
му и за подобряване на качеството на предлагания продукт. Умението 
клиентите да се разделят на реални и потенциални създава предпоставка 
за разделяне на комуникирането според вида клиент и приемането на 
информация, полезна и разграничена за посочените. Реалният клиент 
допринася с приход, докато потенциалният допринася с информация за 
търсения продукт и неговото подобряване. 

Поддържайки отношенията с клиента постоянно и интензивно, 
реалният остава постоянен, а потенциалният увеличава процента на 
преобразуване в реален. Персонифицираният подход спомага за опреде-
ляне на поведението на организацията спрямо клиента. Поддържането 
на постоянната информираност на клиента за нови продукти и за състо-
янието на организацията е част от поддържащите отношения с клиента. 
Последващо действие на маркетинга е анализирането на ефективността 
на поведението и действията на организацията за подобряването им. 

Управлението на персонала и на човешките ресурси е най-
трудната част в организацията. Европейският съюз интензивно подкре-
пя, стимулира и развива обучението и подготовката на професионални 
кадри за подобряване на качеството на производствения процес в орга-
низацията. Стимулирането на служителя е неизбежен фактор в процеса. 
Водещото средство за стимулирането му е финансовото. Допълнително-
то възнаграждение, доброто отношение, законовата и трудовата защита, 
уважението на труда и личността стимулират индивида да постига мак-
симални резултати. Другото средство е да е добре обучен и да има пра-
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вилни насоки, които да следва, за да докаже знанията и уменията си за 
добрата реализация на предприятието. 

Наблюдаването на поведението на клиентите не е маловажно от 
страна на персонала, като се предвиждат техните интереси. Клиентите 
определят търсенето и ръководят посоката на пазара. Тези средства 
спомагат за създаването на добър екип, който е лицето на организация-
та. Този начин на поведение предизвиква ефект на възвръщаемост към 
управлението на организацията и към самата нея. Начинът, по който се 
предлага и предоставя бизнес продукт, изгражда имиджа на организа-
цията и основа за създаване на реален клиент. 

При управление на човешките ресурси е важно да се намери ин-
дивидуален подход към всеки член на организацията, защото това са 
хора със свои психологически, социални и емоционални потребности, 
които пък позволяват управлението на професионалните потребности с 
реципрочност към индивида и организацията. 

„Управлението на човешките ресурси“ може да се определи като 
‘система от принципи, методи, средства, правни норми, правила, крите-
рии, изисквания, стандарти, процедури, политически планове и програ-
ми за формиране и използване на човешките ресурси в организацията в 
съответствие с нейните непосредствени стратегически цели’ [6]. За да се 
постигнат удовлетворителни резултати в това направление, е необходи-
мо: първо, стратегическо следване на принципите на организацията; 
второ, поетапно поставяне на целите спрямо персонала; трето, непре-
къснато наблюдение на работния процес; четвърто, непрекъснато разви-
тие и обучение на професионалните възможности; пето, оценяване и 
поощряване на трудовите възможности на всекиго от екипа на органи-
зацията; и шесто, опора и подкрепа на персонала от страна на работода-
теля относно личностните норми и законовите норми на държавата. 
Погрешно е човекът да се възприема като ресурс. Човекът е човек с 
потенциал от ресурси, които са разнородни и не само професионални. В 
организацията се разглежда и развива професионалният ресурс на чове-
ка; постига се максимата за добри взаимни резултати и интереси. 

Управлението на качеството на продукта се постига с тясна 
специализация на индивида в определената област и с конкретно прила-
гане на ефекта от верижната реакция, последваща работния процес и 
покриваща стратегията на организацията. Каору Ишикава е разработил 
японски промишлени стандарти за много отрасли на японската иконо-
мика. Неговата теория изяснява прилагането на качеството във всички 
отрасли – производството, услугите и комуникациите. Тези стандарти 
полагат основата на стандартите ISO. Те са допълнително писани нор-
ми, които се прилагат към управлението на организацията за цялостно 
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осъществяване, спазване и постигане на определените от стратегията на 
организацията норми, както и за постигане на качество на продукта. 

Органът, поставен за следене на качеството, е необходим незави-
симо от дейността на организацията. По този начин всеки служител 
знае, че е пряко контролиран, и стремежът му е задоволяване на изиск-
ванията на управленския орган, на клиента и постигане на качество на 
продукта, минимизирайки дефектите си. Висшият управленски орган е 
връхната точка за постигане на изпълнението на качеството на продук-
та. Той поставя стратегията, стандарта, начина на изпълнение и крите-
риите за качество. Всички органи надолу в йерархията упражняват и 
възпитават контрол в контрола и самоконтрол. Тези условия създават 
добра основа за усъвършенстване на междуличностните взаимоотноше-
ния и формиране на добър екип. По този начин организацията си осигу-
рява добър и качествен продукт и добър имидж. 

Управлението на качеството еволюира във времето и пространст-
вото. Изискванията на клиентите се увеличават, а през последните го-
дини намаляването на природните ресурси налага тотална промяна в 
икономиката като цяло. Преразпределението на пазари и продукти, 
налагането на нови, преустановяването на други водят до големи про-
мени в политиката на организациите, стратегиите и съответно в изпъл-
нението и обслужването на продукта. 

Рекламата се ръководи от маркетинговата част на организацията 
и е важна преди, по време и след производствения процес на организа-
цията. Рекламата дава възможност организацията да бъде припозната, 
да бъде запомнена и да поддържа мястото си на пазара. Рекламата се 
разделя на три сектора – медийна, гласова, чрез препоръка. 

Поддържането на качеството на продукта и постоянното му усъ-
вършенстване са цялостно усъвършенстване и вид реклама на организа-
цията. Рекламата създава контакт със своята целева публика и работи за 
взаимната изгода. Единствената цел на рекламата е продажба на про-
дукта. Целият маркетингов процес на проучване на системата за про-
дажби е свързан с рекламата. За да продава своя продукт, организацията 
трябва да го рекламира. Преди да се пристъпи към този процес се про-
учват пазарът и клиентът, какви са желанията, какви са възможностите, 
какво е търсенето. Наличието на реклама означава добра организация с 
ясни идеи, следваща своите цели. 

Корпоративната култура и произтичащото от нея успешно управ-
ление се постигат с проучване на всички фактори, с последователност в 
тяхното развитие, и най-вече с подбиране на подходящи кадри. Корпо-
ративната култура се превръща в необходимост в модерните предприя-
тия. Формирайки корпоративна култура, управлението увеличава ефек-
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тивността си. В икономиката на България постепенно се налагат и пос-
тигат успехи организации, заложили на нейното развитие като основен 
нематериален фактор за успех. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ЗРЕЛОСТ 
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ 

В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ 
И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
гл. ас. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева 
Колеж по икономика и администрация – Пловдив 

 
В резултат на либерализацията на пазарите и протичащите в све-

товен мащаб процеси на глобализация водещ фактор за постигане на 
устойчиво развитие и конкурентно предимство става максималното 
удовлетворяване на изискванията на пазара при минимални разходи за 
извършване на стопанската дейност. Това налага усилията на българс-
ките малки и средни предприятия (МСП) да се насочат към постигането 
на тази стратегическа цел. Но за тях е особено важно не само да удов-
летворят потребностите, желанията и очакванията на пазара, а и да на-
сочат усилията си към насърчаване на потенциалните си клиенти. 

От горепосоченото става ясно, че основният проблем пред МСП е 
свързан с ефективното управление на процесите. Друг проблем е недоста-
тъчната конкурентоспособност на българските МСП, която се дължи на 
факта, че повечето от тях са принудени да решават текущите си пробле-
ми, особено в годините на тежка финансова криза, отколкото да концент-
рират усилията си за своето стратегическо развитие. Този проблем също 
се базира на недостатъчното умение за документиране и управление на 
основните и спомагателните процеси в предприятията. Изследването под-
крепя тезата, че използването на адаптирана реинженерингова методика 
в управлението на МСП е базиран на практика реинженерингов подход, 
който прилага най-добрите управленски системи, принципи, инструменти 
и техники за документиране и управление на процесите, и прилагането ù 
е основeн фактор за успех. Целта на настоящото изследване е да се 
проучи доколко зрели са българските МСП в разбирането на процесите, 
които протичат в тях, като се използва CMM1 моделът [4] (Фиг. 1), дефи-
ниращ петте стъпки, през които една организация преминава, за да се 
превърне от „незряла“ в „зряла“ по отношение на своите процеси. 

                                                 
1 Capability Maturity Model – моделът е създаден от Software Engineering Institute (SEI) в 
Carnegie Mellon University през 1990 г. 
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Организации със зряло отношение към процесите 
 
 5. Оптимизиран 
В тези предприятията мениджърите и сътрудни- 
ците работят съвместно, за да подобряват рутин- 
но бизнес процесите. Те разбират процесите дос- 
татъчно, за да ги инспектират чрез систематични 
експерименти и да определят нуждата от промяна 
там, където е необходимо. 
 
 4.Управляван 
 
Много малко организации имат 
разбирането как процесите си ваимо- 
действат и съобразяват своята стра- 
тегия и цели със специфични про- 
цесни дейности. 
 
 3. Дефиниран 
Те имат модели на ос- 
новните си процеси. Те 
имат стандартизирани 
процеси, но управлен- 
ските цели не съвпадат 
с процесните цели. 
 
 2. Повтарящ се 
 
 Когато предприятието стане по- 
 зряло, различава процесите и се 
 стреми да ги организира, да повтаря 
 успеха и да измерва резултатите. 
 
 
1. Неорганизиран 
 
 Предприятия, в които нещата се случват, без опре- 
 делен план или стартиращ такъв. Липса на система- 
 тична процедура по документиране на обхвата и 
 изразходваните ресурси – всичко е на базата на 
 догадки и предположения. 
 

Организации с незряло управление на процесите 
 

Фиг. 1. CММ модел (Capability Maturity Model) 

Събират се данни за 
процеса и качеството. 
Процесите и продук-
тите се осмислят 
количествено и се 
контролират. 

Базов проектен мени-
джмънт на процесите, 
за да се обхванат 

разходите, графика и 
функционалността. 

Процесът се доку-
ментира за инжене-
ринга и за менидж-
мънта. Той се стан-
дартизира и интегри-
ра в методология.

Непрекъснатото по-
добряване на процеси-
те е осъществимо чрез 
кол. обратна връзка и 
пилотни иновации и 

технологии

Няма организиран 
процес. Постигнат е 
успех заради нечие 
героично усилие в 
последния момент. 

Липса на систематика
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Изследване 
 
Основните проблеми на българските МСП произтичат от неспо-

собността на предприемачите да управляват финансовото състояние в 
съответствие с базовите принципи на съвременния мениджмънт, а 
именно да управляват бизнес процесите. Появата на новите бизнес кон-
цепции и информационните технологии (ИТ) откриват нови възможнос-
ти за управление, като ИТ играе ролята на катализатор: от една страна, 
способства за развитието на принципно ново ниво на взаимодействие на 
предприятията, а от друга, обезпечава инфраструктура за моделиране 
(редизайн), автоматизиране и усъвършенстване на бизнес процесите. 

Във времена на криза (а в България кризите са често явление) 
фирмите трябва да се стремят да променят своите процеси така, че да са 
по-ефективни. В добри за икономиката времена фирмите се стремят да 
навлязат на нови пазари и да създават нови продукти. В този случай те 
трябва да подобряват процесите си така, че да предложат по-добри про-
дукти и обслужване от тези на конкурентите си. 

За да отговорят гъвкаво и адекватно на динамиката на бизнес 
средата и предизвикателствата на присъединяването към ЕС, българс-
ките МСП се нуждаят от реинженерингова методика за управление, 
изграждаща архитектурата на бизнес процесите и позволяваща на мени-
джърите да планират, анализират, измерват и контролират в реално 
време, организирайки промяната както на ниво процеси, така и на ниво 
предприятие. 

От изследванията на чуждестранни автори става ясно, че предп-
риятия, които не са процесноориентирани, обикновено стартират своята 
промяна чрез усъвършенстване (подобряване) на един специфичен биз-
нес процес или на части от него. Фирми, които са процесноориентира-
ни, обикновено имат изградена процесна архитектура и екип за управ-
ление на бизнес процесите, която отговаря за всички възможни проме-
ни, координира дейностите по промяната и документира резултатите. 

CММ модел (Capability Maturity Model) – определя нивото на 
зрелост на всяка една компания. Моделът СММ по своята същност до-
някъде наподобява подхода на „Управление на Тоталното Качество“ 
(TQM), който придоби популярност през 80-те години на XX в. 

Този модел идентифицира пет стъпки, които показват как предп-
риятията се превръщат от незрели в зрели организации. Неговата цел е 
да помогне на мениджмънта да разбере къде се намира предприятието в 
момента и да играе ролята на навигатор по пътя до желаната цел. Основ-
ната идея, заложена в модела, е, че организациите от I ниво не са про-
цесноориентирани в своята дейност, т.е. нямат организирани процеси, и 
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10%

68%

6% 5% 1%

1 ниво 2-3 ниво 3-4 ниво 4 ниво 5 ниво

затова са наречени „незрели“. Докато организации от ниво V непрекъс-
нато усъвършенстват своите процеси и затова са наречени „зрели“. 

Какво е нивото на българските МСП? Направено е проучване с 
цел да се разбере зрелостта на предприятията, т.е. процесноориентирани 
ли са българските МСП и в какво се заключава процесната им работа. 
Проучването е представително за страната, като в него са включени 556 
предприятия, основната извадка обхваща 500 микро-, малки и средни 
предприятия и 56 предприятия с брой на заетите над 100. Над 50 % от 
изследваните МСП са от хранително-вкусовата промишленост. Статис-
тическата информация е допълнена с резултатите от социологическо 
проучване, проведено през октомври 2009 г. от социологическа агенция 
„Естат“ („Estat“). Използвани са и резултати от анкетно проучване за 
дейността на 2250 предприятия от реалния сектор, осъществено през 
март 2009 г. от НСИ по поръчка на Центъра за икономическо развитие в 
рамките на проект на Японската агенция за международно сътрудничес-
тво (JICA). Използвани са и други материали на български и междуна-
родни институции и организации по проблемите на МСП. Респонденти-
те са запитани: „Как Вашето предприятие се справя с множеството про-
цесни дейности – води ли документация за всеки процес, моделира ли 
процесите, управлява ли процесите?“ (Фиг. 2). 

 

Фиг. 2. „Извършва ли предприятието Ви документиране на 
процесите, моделиране и управление на процесите?“ 

 
Основни изводи 
 
Една голяма част от българските МСП – 68 %, са на II-III ниво 

според скалата на СММ. Те имат организирани и документирани проце-
си и се стремят да разберат как управлението и поддържащите процеси 
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трябва да се съвместят, за да подпомогнат основните процеси. Те не са в 
позиция рутинно да подобряват своите процеси, т.е. не са достатъчно 
адаптивни. Тези МСП са фокусирани върху редизайн (реинженеринг) на 
процесите си в рамките на функционалните си отдели и само малка част 
от тях започват да се придвижват към по-широкообхватен редизайн, 
обхващащ цялото предприятие. Именно тези предприятия започват да 
изпитват нуждата от изграждане на процесна архитектура, обхващаща 
всички процеси в предприятието – от основните до поддържащите. 

Предприятията, които управляват своите процеси хаотич-
но, са около 10 %. Те са незрелите от I ниво по скалата на ССМ. 

Зрели предприятия – V ниво по ССМ, са само 1 % и те обикно-
вено са представителства или аутсорсинг на мултинационални компа-
нии и такива, които са подизпълнители на големите международни 
предприятия у нас. 

Оттук се извлича и един от основните проблеми: българските 
МСП в по-голямата си част са процесноориентирани, но не са достатъч-
но зрели. Те имат нужда от реинженерингова методика, която да им 
помогне да изградят процесната си архитектура, да дефинират веригата 
на стойността, за да могат лесно да управляват и измерват процесите си 
и своевременно да идентифицират нуждата от промяна в съответствие с 
динамиката на бизнес средата. 

Ключов извод е, че незрелите организации работят с ниско 
качество и не могат да постигнат устойчиви резултати. Обратно, в зре-
лите организации мениджърите подлагат на непрекъснат мониторинг 
качеството на продуктите и процесите, които ги съпътстват. Сроковете 
и бюджетите са базирани на реалистични данни от предишни години, 
като очакваните разходи, срокове, функционалност и качество на про-
дукцията се припокриват с реално постигнатите. Организациите със 
зряло отношение към управлението на процесите са строго дисципли-
нирани по отношение на документирането и мониторинга на процесите 
си, създават необходимата инфраструктура и осъзнават, че това ще им 
добави стойност. 

 
Заключение 
 
Моделът СММ може да помогне на българските МСП да разбе-

рат къде се намират те днес и да им послужи като навигатор по пътя 
към постигане на зрелост в управлението на процесите си. 

Всяко предприятие може да бъде поставено на съответното ниво 
на зрелост по отношение на управлението на процесите. Водещите све-
товни компании днес фокусират усилията си в придвижването от IV към 
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V ниво. Те имат вече създадена архитектура на процесите, която показ-
ва как се съвместяват основните и спомагателните процеси и която спо-
мага да се изгради система за управление, която разпределя отговорнос-
тите на процесните мениджъри, осигурява необходимите ресурси, мо-
ниторинг и измерване на процесите. 

В днешно време, за да управляват процесите си ефективно, бъл-
гарските МСП трябва да предприемат по-синтетичен и модерен подход 
към промяната на процесите, който комбинира най-доброто от процес-
ния мениджмънт, редизайна, усъвършенстването и автоматизацията. 
Предлаганите методи на управление на финансовата устойчивост в 
повечето случаи са противоречиви и не позволяват да се обезпечи адек-
ватен подход на управление, който успешно да интегрира и координира 
всички опции за промяна на бизнес процесите в българските МСП. За-
това е необходимо да се разработи адаптирана реинженерингова мето-
дика, която да усъвършенства управлението на процесите в тях. 
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МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА КОНФЛИКТИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО 
НА „ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ“ 
 

инж. Катя Петрова 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

 
Разработването на „Областната стратегия“ се осъществява от об-

ластна работна група, която се състои от координаторите на общински 
работни групи, както и от представители на някои областни институции 
и организации. Този факт предопределя не само обвързване на вижда-
ния, но и противопоставяне на интереси на общинско и областно ниво 
във връзка със стратегическите характеристики на някои социални ус-
луги. Това е предпоставка за възникване на конфликти между коорди-
наторите на общини и общинската администрация, координаторите на 
две или няколко общини и др. Тези конфликти оказват влияние върху 
разработването на „Областната стратегия за развитие на социални услу-
ги“. Случва се в процеса на планиране на социалните услуги конкретен 
общински интерес да се сблъска с интерес на друга, съседна, община, а 
в някои случаи с общия областен интерес. Съгласуването на частните 
общински интереси е в основата на ефективното разработване на облас-
тната стратегия. Самото разработване на „Стратегията“ по своята същ-
ност генерира противоречия и конфликти, тъй като невинаги членовете 
на общинските комисии или членовете на областната комисия съумяват 
да постигнат съгласие по определени въпроси. На практика наблюдава-
ме нещо повече – голяма част от разискванията в тези комисии минават 
в дискусии и спорове, т.е. в напрегната конфликтна среда. Доста често в 
тази конфликтна среда възникват словесни сблъсъци с емоционална 
обагреност. Те дестабилизират екипната работа и предопределят заба-
вяне на постигането на общия резултат. 

Всичко това дава основание да се изследват проявилите се конф-
ликти при разработването на „Областната стратегия“ и влиянието им 
върху нея. 
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Разработване на „Областна стратегия за развитие на 
социални услуги“ [2] 

 
С промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника 

за неговото прилагане се създаде законовата рамка за разработването и 
изпълнението на областни и общински стратегии за развитие на социал-
ни услуги като инструмент за по-тясна връзка между равния достъп, 
качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги и обвърз-
ване на развитието им с адекватни финансови ресурси. 

Правила и механизми за формиране на екипи при изготвяне 
на „Областна стратегия за развитие на социални услуги“ 

Моделът на областно планиране с участие се опира на включване-
то на максимално широк кръг заинтересовани страни на всички нива – 
областно и общинско, които следва да бъдат включени във всички фази 
на реалния процес на планиране на социалните услуги във всяка област. 

Списъкът на заинтересованите страни включва представите-
ли на: областния управител и областната администрация; всички общи-
ни в съответната област – кметовете, общинските съвети, общинската 
администрация; обществените съвети по социално подпомагане към 
общините; териториалните структури на АСП – РДСП, ДСП, отделите 
за закрила на детето (ОЗД) и социалните работници от отделите „Соци-
ално подпомагане“ в общините, където няма дирекции; доставчиците на 
услуги и др. 

Областен управител – приема стратегията за развитие на соци-
алните услуги на областно ниво, съгласувано със съответните регионал-
ни дирекции за социално подпомагане. 

Областен съвет за развитие – съдейства за провеждане на дър-
жавната политика за регионално развитие на територията на областта. 
Председател на Съвета е областният управител, а членове са кметовете 
на общините в областта, по един представител на общинския съвет на 
всяка община, делегирани представители на областните структури на 
представителните организации на работодателите и на работниците и 
служителите на национално равнище. С решение на Областния съвет за 
развитие могат да се създават постоянни и временни комисии, консул-
тативни съвети и работни групи. 

Общински съвет – решението за разкриване на социални услуги 
се взема от Общинския съвет, като преди това е било разгледано в съот-
ветната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани с 
финансирането. Предложението може да бъде внесено от кмета или от 
общинските съветници. 
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Обществени съвети и комисии на общинско ниво – вземат пря-
ко или косвено отношение към областното планиране на социалните 
услуги, имат редица съвети и комисии, създадени почти без изключение 
във всички общини. 

Екипи и работни групи – в практически план организацията на 
съвместната работа между широкия кръг участници се осъществява чрез 
сформиране на неформални работни групи. 

Голяма областна работна група (или неформална областна ко-
мисия) – обединява представители на всички изброени по-горе заинте-
ресовани страни на областно и общинско ниво, които съвместно изра-
ботват „Областната стратегия“. Тази група изпълнява ролята на широк 
обществен форум, инструмент за постигане на общо съгласие по всички 
ключови въпроси на областната стратегия. 

Областен оперативен екип – областният управител и РДСП 
формират областен оперативен екип, който поема ролята на организатор 
на процеса на планиране във всяка област. Областният оперативен екип 
включва поне 4–6 души: задължително експерти от областната управа и 
РДСП, както и – в зависимост от конкретните възможности в дадената 
област – представители на общината областен център, на държавна 
структура от свързаните сектори и/или на НПО, което работи на местно 
ниво за социално включване на уязвими общности и групи. 

Общински координатори – избират се от общинската админист-
рация във всяка община (и са определени със заповед на кмета), които, 
от една страна, представляват общината в голямата неформална област-
на работна група и в известен смисъл се явяват като неформален „гово-
рител“ на съответната общинска администрация на областните работни 
срещи, а от друга страна, имат задължението да информират текущо 
кмета на общината, общинския съвет и другите отдели в общинската 
администрация за хода на областното планиране. 

Териториални работни групи по общини – участват в целия 
процес от самото начало – от анализа на ситуацията и оценката на пот-
ребностите на рисковите групи до идентифицирането на потребностите 
от социални услуги и включването им в областната стратегия. В терито-
риалните работни групи по общини участват представители на общинс-
ката администрация, ДСП (и/или експерти от отделите „Социална зак-
рила“ в общините, където няма ДСП), налични доставчици на социални 
услуги, местни НПО и други заинтересовани страни от свързаните сек-
тори. Работата на териториалните работни групи се координира от об-
щинските координатори, които се ангажират да мобилизират максимал-
но широко участие и да осигурят ефективен и навременен поток на ин-
формацията между включените участници. 
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Тематични работни групи – формират се по приоритетни нап-
равления под ръководството на експерти от РДСП или ДСП, които 
обобщават и структурират планираните социални услуги и мерки за 
социално включване по избраните приоритетни направления в страте-
гията. В тематичните групи могат да участват представители на всички 
общински администрации в областта, експерти от ДСП и РДСП, НПО, 
представители на свързаните сектори и други заинтересовани страни. 

Регионални държавни структури и организации в свързаните 
сектори – образование, заетост, здравеопазване, жилищна политика и 
инфраструктура – участват в териториалните и тематичните групи, пре-
доставят информация и анализи на специфичните проблеми в съответ-
ния сектор, планират и съгласуват хоризонталните мерки за социално 
включване и съгласуването на своите планове с предвидените социални 
услуги и дейности. 

Процес на разработване на „Областната стратегия за разви-
тие на социални услуги“ 

В процеса на планиране се изисква участието на представители 
на всяка община на територията на областта, РДСП, регионалния инс-
пекторат по образованието (РИО на МОМН), Районния център по здра-
веопазване (РЦЗ), Регионалната служба за заетост (РСЗ), юридически 
лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги, и 
други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение 
към развитието на социалните услуги. 

Процесът на областно планиране преминава през четири ос-
новни етапа: 

Етап 1: Изграждане на партньорства, създаване на организация 
за планиране, подготовка – участниците в голямата областна работна 
група се запознават с методиката на проучването, подходите и инстру-
ментите за събиране на информация и статистически данни, обсъждат 
съдържанието и структурата на аналитичните доклади за ситуацията в 
областта и/или в отделните общини. 

Етап 2: Проучване на потребностите и анализ на ситуацията: 
общинският координатор заедно с общинската работна група организи-
ра целия процес. Задачите се разпределят между отделите в общинската 
администрация, ДСП, ОЗД, училищата, МКБППМН, РПУ, ДБТ, достав-
чиците на услуги, местните НПО и др., при което е възможно за кратко 
време да се събере и систематизира необходимата разнообразна инфор-
мация за оценка на нуждите и планиране на услугите. 

Етап 3: Същинско стратегическо планиране на социалните услуги 
и мерки за социално включване. Разработване на областната стратегия и 
финализиране на документа през широк процес на консултиране. Този 
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етап включва създаване на визия на стратегията, избор на приоритети, 
общи и специфични цели; социални услуги, дейности и мерки за социал-
но включване; логическа рамка и определяне на индикатори за успех [3]. 

Етап 4: Обсъждане и гласуване на областната стратегия като сек-
торна политика от Областния съвет за развитие. Областният управител 
утвърждава стратегията след съгласуване с областните съвети за разви-
тие и регионалните дирекции за социално подпомагане. Въз основа на 
утвърдената областна стратегия кметовете на всяка община организират 
разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на об-
щинско ниво, която се приема от общинския съвет. 

 
Описание на конфликтите при разработване на „Облас-

тна стратегия за развитие на социални услуги“ 
 
Конфликт между координатора на Община Поморие и члено-

вете на общинската работна група 
Със заповед на кмета на Община Поморие е назначена общинска 

работна група, чиито представители са от различни звена на общинската 
администрация, отдел „Образование“, Д „СП“, РПУ – гр. Поморие, ОП 
„СО“ – Поморие, Д „БТ“ – гр. Поморие, НПО на територията на общи-
ната, представители на читалища в общината, МБАЛ – Поморие, лични 
лекари, общински съветници и др. 

След първото проведено общинско събрание са разпределени за-
дачите на членовете на работната група от координатора. Те са свързани 
с проучване на различни фактори в цялата община, обхващащи различни 
сфери, които са заложени в предварителния план на Областната страте-
гия и на базата на които ще бъде изготвена тя. За всеки етап на работа 
има предварително фиксирани срокове за изпълнение, които трябва 
стриктно да се спазват, тъй като обобщените данни от общините се пре-
дават на областния екип, който последен ги обобщава за цялата област. 

Оказва се, че събирането на данни не е започнало по едно и също 
време от всички включени в екипа звена. Настъпват противоречия по 
отношение на това кой всъщност трябва да извърши цялото проучване 
въпреки заповедта на кмета на общината, в която изрично са упоменати 
участниците в общинския екип. Между представители от отдел „Тери-
ториално и селищно устройство“ (ТСУ) и тези от отдел „ГРАО“ възник-
ва конфликт във връзка с това кой трябва да изготви информацията за 
наличната инфраструктура в общината, и по-точно във всяко населено 
место на територията, и за броя и вида на жилищата в нея и други пока-
затели, обединяващи ресора на двете служби. Ръководството на МБАЛ – 
Поморие, също отказва да направи проучване относно здравната карти-
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на в общината. Възниква конфликт между съответните служби и об-
щинския екип, който има задачата да събере и обработи изискваните от 
областния екип данни. 

Конфликт между директора на дирекция „Социално подпо-
магане“ – гр. Поморие, и работната група на Община Поморие 

При стартиране на проучвателния етап и на процеса на събиране 
на предложения за разкриване на нови необходими социални услуги на 
територията на общината от екипа отсъства при обсъждането им дирек-
торът на дирекция „Социално подпомагане“ (Д „СП“) – гр. Поморие. 
Поради този факт той посочва за свои заместници началниците на отде-
лите в дирекцията. След завръщането на директора на работа информа-
цията за извършеното до този момент по изготвянето на Областната, 
респ. Общинската, стратегия е сведена до неговото знание от неговите 
заместници. Оказва се, че ръководният кадър на отдела е на различно 
мнение от неговите служители и от участниците в общинския екип по 
повод на предложението им за разкриване на Център за работа с деца на 
улицата (ЦРДУ) – гр. Каблешково. 

Презумпцията на екипа за съществуването на социална услуга от 
този тип е тя да оказва съдействие и подкрепа на семействата и децата в 
риск в това населено място в общината, да подобри социалния им статут и 
да спомогне за постоянната посещаемост на ромските деца в училищата и 
детските градини. Това се прави, за да може да се даде шанс на тези деца 
за по-добро бъдеще. Тази теза на екипа среща противоположното мнение 
на ръководния кадър на дирекцията. Той е на мнение, че разкриването на 
такава форма не е нужна и целесъобразна, като мотивът му е, че съществу-
ва на този етап новоразкрит „Център за обществена подкрепа“ в гр. Помо-
рие, който ще припокрие всички нужди на тази маргинална група. 

Конфликт между членовете на работната група на областния 
екип 

След направеното предварително проучване от началниците на от-
делите към Д „СП“, чиято работа обхваща две общини – Поморие и Несе-
бър, се оказва, че има регистрирани случаи на хора в риск, нуждаещи се 
от временно настаняване. Преди да бъде направено проучването се конс-
татира от тях, че има клиент, който дни наред няма възможност да бъде 
настанен някъде временно поради липса в двете общини на Център за 
временно настаняване за лица/деца. По този повод отговорните лица в 
дирекцията излизат с предложение за разкриване на обща социална услу-
га. Тъй като броят на регистрираните потребители от тази рискова група 
не е драстичен за двете общини, има законова възможност да се разкрие 
на територията на една от тях Център за временно настаняване (ЦВН) за 
съвместно ползване, който да поеме нуждаещите се потребители. 
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След направеното предложение и взетото решение то се свежда 
до екипите на Община Поморие и Община Несебър. Оказва се, че двете 
общини не са готови да си сътрудничат поради липса и от двете страни 
на свободен сграден фонд и налични финансови средства. 

Конфликт между координаторите на общините – участнички 
в областния екип 

По време на етапа на планиране на социалните услуги в областта 
с цел планиране на необходимите услуги за нуждаещия се краен потре-
бител от всеки общински екип са направени много и различни по вид 
проучвания, за да се предложи най-целесъобразната социална услуга за 
всяка рискова група на територията на всяка община. След етапа на 
проучване на областното събрание общините предлагат на всеослуша-
ние своите предложения за социални услуги. 

По време на изслушването на обобщените социални услуги на 
всеки екип се стига до ситуация на несъгласие от страна на координатора 
на Община Поморие относно направеното предложение от координатор 
на Община Руен за разкриване на Социално-учебен професионален цен-
тър (СУПЦ) на територията на общината. Координаторът на Община 
Поморие застава зад идеята, че не би трябвало да бъде одобрено предло-
жението на Община Руен да разкрие такъв вид социална услуга, която да 
се припокрие с наличната само на не повече от 30 км в съседна община. 

Конфликт между координатора на Община Поморие и предс-
тавител на РИО на МОН 

По време на работните срещи между областния и общинските 
екипи, на които присъстват не само координаторите на общините, но и 
представители на различни институции, администрации и организации, 
по повод на въпроса дали е целесъобразно да съществуват социални 
центрове от типа на услугата в общността – СУПЦ, се поражда конфликт 
между координатора на Община Поморие и представител на Регионал-
ния инспекторат по образование на Министерството на образованието, 
младежта и науката (РИО на МОМН), отговарящ за децата със специал-
ни образователни потребности (СОП) в Област Бургас. Представителят 
на инспектората твърди, че децата със СОП трябва да се обучават в ма-
сови училища, а не в професионални центрове, какъвто е СУПЦ. 

Координаторът на Община Поморие не е на същото мнение. Той 
излага като мотив за това факта, че децата със СОП все още не съумяват 
да се интегрират успешно в масовите училища, където се обучават с 
помощта на ресурсни учители. 

Конфликт между общинския екип на Община Поморие и ди-
ректора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас 



МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 

 252 

Провежданата социална политика на този етап в страната ни е 
свързана със закриването на институциите за деца и лица и откриване на 
нови, алтернативни форми, които сами по себе си да бъдат позициони-
рани в общинските центрове за по-лесен достъп на нуждаещите се рис-
кови групи до тях. 

На последното областно събрание преди подписването и финали-
зирането на „Областната стратегия“ от всички участници в областния 
екип се поражда конфликт между представителите от работната група 
на Община Поморие и директора на Регионалната дирекция за социално 
подпомагане (РДСП) – Бургас. Община Поморие не скрива желанието 
си да разкрие Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 
в с. Бата с мотива, че има нужната база, в която може да разположи 
центъра, както и нужния ресурс от специалисти. Отговорът на Регио-
налната дирекция е отрицателен. От изказването на директора на РДСП 
става ясно, че поради новите действащи правила и разпоредби общини-
те няма да имат възможност да разкриват социални услуги в населени 
места, които са на разстояние от общинския център. 

Конфликт между координаторите на общинските екипи от 
всички населени места в областта и областния екип (в частност 
финансовото звено) 

Във връзка с етапа на обобщаване и написване на финалния вари-
ант на „Областната стратегия“ става ясно, че тя е нужна финансова рам-
ка за необходимите средства извън делегираните бюджети. 

За целта с решение на областния екип са избрани и изпратени на 
обучение финансисти от областта – представители на няколко общини. 
Създаден е програмен продукт, с който лесно и бързо могат да се изчис-
лят разходите за построяване, обзавеждане, транспорт, ремонтни средс-
тва и пр. нужни финанси. 

След завръщането на екипа от обучение продуктът за изчислява-
не на капиталовата програма е разпространен в електронен вариант 
между общините. 

Оказва се, че да се работи със софтуера е невъзможно. Настъпва 
паника сред финансистите на общините, които са натоварени със зада-
чата да изчислят нужните средства – всеки за своята община. Събитията 
се развиват бързо и непланирано. Напрежението между двете страни 
нараства поради факта, че едните искат обработени данни в кратки сро-
кове, а другите не намират алтернатива за разрешение на въпроса от-
носно начина за работа с този продукт. 
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Методология на изследването 
 
Обект, предмет, теза, цел и задачи на изследване 
Обект на изследването: Противоречията и конфликтите при 

разработването на „Областната стратегия за развитие на социалните 
услуги“ – Област Бургас. 

Предмет на изследването: Влиянието на конфликтите върху 
разработването на „Областна стратегия за развитие на социалните услу-
ги“ – Област Бургас. 

Проблем: Неефективна съгласуваност между националното, об-
ластното и общинското ниво по време, място и резултат. 

Теза: Възникналите конфликти провокират усъвършенстването 
на дейността по разработване на „Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги“ – Област Бургас. 

Цел: Да се представят причините за конфликтите и тяхното вли-
яние върху разработването на „Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги“ – Област Бургас. 

Задачи: 
– Да се определят подходите и методите на изследването; 
– Да се разработят методи за изследване на конфликтите и влия-

нието им върху разработването на „Областна стратегия за развитие на 
социални услуги“; 

– Да се приложи разработената методика и да се представят по-
лучените резултати. 

Подходи и методи на изследване 
Подходи на изследване: В изследването се ползват два подхода – 

системен и конфликтологичен [4]. Системният подход ще се използва за 
представянето на разработването на стратегията като процес в неговата 
последователност и взаимозависимост. Това става, като се използва фун-
кционалният подход, който е част от системния подход. Конфликтите, 
възникващи при разработването на „Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги“, ще бъдат изследвани чрез конфликтологичния под-
ход. Той дава възможност за представяне на субектите по специфичен 
начин, с който освен проблемите се разкриват и интересите, позициите и 
нагласите на конфликтантите. Конфликтите се разглеждат като система 
от конфликтни взаимоотношения в тяхната структура и динамика, което 
е съществена предпоставка на интегриране на двата подхода. 

Методи на изследване: Системен анализ и синтез; конфликтоло-
гичен анализ и синтез; интервю; наблюдение; методи за статистическа 
обработка на данни от интервюирането; сравнителен анализ. 
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Разработване на методика 
Настоящата методика има цел да обвърже методите в аспекта на 

тяхната последователност при изпълнението на заложените задачи за 
постигане на изследователската цел. Чрез нея ще се анализират конф-
ликтите и разкрият причините, които ги предизвикват. Въз основа на 
това ще се съставят предложения за справяне с причините и проблеми-
те, водещи до конфликти при разработването на „Областна стратегия за 
развитие на социалните услуги“ – Област Бургас. Системният анализ ще 
се ползва за разработване на методология на изследването (постановка 
на обекта на изследване, предмета на изследване, проблема, целта, зада-
чите, подходите и методите, които съм посочила в методологията на 
изследването). Чрез изследването на документи, материали от общинс-
ката администрация и различните институции ще се представи процесът 
по разработване на „Областната стратегия“ и правилата за формирането 
на екипи във връзка с това. На базата на това ще се събира и допълни-
телна информация от интернет източници, която ще спомогне при раз-
работването на стратегията за развитие на социалните услуги в област-
та. Конфликтите ще се опишат на базата на последователността на про-
цеса на разработване на „Областната стратегия за развитие на социал-
ните услуги“ – Област Бургас. Конфликтологичния анализ [1: 37–50] ще 
ползвам за получаването на структурата и динамиката на всеки конф-
ликт. На базата на структурата на конфликта ще определя целевата ау-
дитория, която трябва да се интервюира впоследствие. Във връзка с това 
ще се разработи въпросник от приблизително десет въпроса, които ще 
бъдат зададени към преките и косвените участници във всеки конфликт. 
Чрез тяхното интервюиране на базата на зададените въпроси ще получа 
допълнителна информация за самия конфликт, за неговото влияние 
върху участниците, както и за конструктивните и деструктивните му 
страни. С интервюто ще събера и информация за мнението на засегна-
тите страни в конфликта относно причините за него и възможностите за 
неговото решаване. Получената информация ще бъде обработена ста-
тистически – данните от интервюто ще бъдат разпределени в абсолютно 
и относително отношение. Конфликтологичния синтез ще ползвам за 
синтезирането на получената аналитична информация, касаеща конк-
ретните конфликти и тяхното влияние. Системния синтез ще приложа за 
извеждане на цялостното влияние на конфликтите върху разработването 
на „Областната стратегия“. Същият ще послужи и за извеждане на ос-
новните изводи от прилагането на методиката. В края на изследването 
чрез сравнителен анализ ще съпоставя очакваните резултати, посочени 
от мен в методологията на разработката, с реално получените при изс-
ледването на конфликтите. 
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Заключение 
 
В настоящия доклад се представиха правилата и процесът на раз-

работване на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги“. 
Разкриха се конфликти, които възникват в последователността на проце-
са. Разработиха се методологията и конкретната методика за изследване 
на изведените конфликти. Предстои апробирането на методиката. 
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ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ЕКОЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 
доц. д-р Анатолий Асенов, докт. Станислава Стоянова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 
 
Стремежът за осигуряване на методическа подкрепа при изработ-

ването на решения за екоефективността кара мениджърските екипи на 
организациите често да прибягват до използването на „балансирана 
съвкупност“ от финансови и нефинансови показатели. Целта е да се 
проучат и моделират причинно-следствените връзки между миналите 
резултати, настоящото състояние, целите, стратегиите и необходимите 
ресурси за тяхната реализация. Тук е подходящо да се приложи т.нар. 
„Балансирана система от показатели за ефективност“ (BSC). Тя е дока-
зано средство за анализиране и разрешаване на проблемите на устойчи-
вото развитие. Паралелно могат да се използват и други управленски 
средства за установяване, управление и публично представяне на кор-
поративните ценности, например Кодекса на корпоративната устойчи-
вост (CSReporting). 

„Балансирана система от показатели за ефективност“ (Balanced 
scorecard – BSC) – какво би могло да се очаква от такъв метод, от такава 
„система“? На първо място, това са осъществяване на регулярно и де-
тайлно проучване на ефективността на вътрешните бизнес процеси и 
оценяване на постигнатите стратегически резултати. Това от своя стра-
на ще даде информация за степента на изпълнение на стратегията, както 
и за откриване на евентуалните отклонения от целевото развитие. На 
тази основа при необходимост могат да се предприемат промени в стра-
тегията и да се планират нови стратегически инициативи, да се преци-
зират стратегическите цели и задачите на структурните единици на 
компанията. На второ място, такава балансирана система от показатели 
за ефективност би съдействала за развитие на стратегията и за транс-
формиране на нейното съдържание в конкретни цели и задачи. Би пока-
зала начините, по които области като финанси, обслужване на купува-
чите, производство, обучение, а също и екологична политика и др., ще 
стимулират подобряването на финансовото състояние на корпоративни-
те системи. 
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„Балансираната система от показатели за ефективност“ е най-
популярната съвременна методология за управление на ефективността. 
Тя е базирана на проучване на множество съществуващи най-добри 
практики и е разработена в Харвард в началото на 90-те години на XX в. 
Оттогава насам се използва с успех от организации от всякакъв размер в 
публичния и частния сектор, като сред тях са поне половината компа-
нии от списъка „Fortune 500“, а също и многобройни държавни агенции 
и общински власти в държави по целия свят. BSC е универсална управ-
ленска философия, която може да бъде приложена във всяка организа-
ция и да се превърне във фундаментална част от нейния живот“1. 

„Балансираната система от показатели за ефективност“ представ-
лява метод2 за измерване, анализ и оценка на корпоративните дейности 
(направления) от стратегически позиции. BSC е основана предимно на 
количественото измерване. Предназначението на този метод е да осигу-
ри задълбочено проучване на „кондицията“ на съответния бизнес. BSC 
има цел да идентифицира отделните вътрешни дейности и функции и да 
оцени тяхното състояние на базата на генерираните от тях „външни“ 
резултати. По този начин се подпомага последващото внедряване на 
стратегическите визия, мисия и цели. Затова съдържанието на метода 
може да се представи като единство на два компонента: 

 първо, изследване на настоящото състояние, и заедно с това, 
 второ, осигуряване на информация за начина, по който да се 

извърши позиционирането, респ. препозиционирането, на бизнеса за 
постигане на успех през бъдещия период. 

BSC е оригинален метод, чието предназначение е да съдейства за 
успешното планиране и изпълнение на различни организационни и биз-
нес стратегии3. В още по-конкретен разрез неговото съдържание би 

                                                 
1 http://www.imbility.com/services/performance-management 
2 В някои компании методът BSC придобива дори характер на система за стратегическо 
планиране и управление, която помага на мениджърите да съсредоточат вниманието си 
върху най-важните параметри, служещи едновременно и като измерители, и като планови 
величини за успеха на бизнеса. BSC е надеждно средство както за изследване и оценка на 
дейността, така и за дефиниране на направленията за бъдещо развитие на корпоративната 
система. 
3 Създаването на корпоративна BSC в силнодиверсифицирани компании е сравнително 
трудно. Установено е, че внедряването на BSC е най-успешно, когато се извършва в рам-
ките на отделните структурни подразделения (стратегическите бизнес единици) и при 
съществуваща възможност за обхващане на всички дейности по веригата на създаване на 
допълнителна стойност и печалба. В резултат на тригодишните си изследователски търсе-
ния Р. Каплан и Д. Нортън очертават основната характеристика на балансираната систе-
ма, а именно, че тя не е шаблон, който може да се прилага изцяло в бизнеса или дори в 
индустрията. Различните пазарни ситуации, конкурентни отношения, маркетингови стра-
тегии и т.н. налагат използването на различни BSC. (За подробности вж.: Kaplan, R., D. 
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могло да се представи в следните насоки4: разкриване на стратегически-
те възможности пред бизнеса; класифицирането им съобразно с тяхната 
важност за стратегията на бизнеса и определяне на ефекта от евентуал-
ното наличие на взаимовръзки между тях; дефиниране на критериите за 
изпълнение на стратегическите намерения; стратегически инициативи, 
които обуславят актуална промяна, се описват като стратегически цели. 
Цялостният принос на BSC за стратегическото планиране, за планира-
нето в корпоративното планиране и управление може да се представи, 
както следва5: 

 
Преди: Сега: 

– Ръководството провежда 
двудневен SPA брейнсторминг, на 
който определя списък с „цели“ и 
„задачи“ за изпълнение до 
следващия цикъл на планиране; 

– Екип от ръководни служители и 
експерти от всички нива и звена 
на организацията, подкрепен от 
външни консултанти, разработва 
стратегия с използване на струк-
турирана рамка и системни мето-
ди; 

– Рутинно, формално, традицион-
но планиране – „Винаги сме го 
правили така“; 

– Планирането е проява на инова-
тивно и креативно стратегическо 
мислене, което се насърчава и се 
изисква от служителите на всяко 
ниво в организацията; 

– Мениджмънт, основан на подчи-
нение – „Трябва да го направим, 
защото така е наредено“; 

– Мениджмънт, основан на кому-
никирана и възприета стратегия 
„Правим това, защото постигаме 
консенсус, че то е най-важното за 
организацията; 

– Непрозрачно за заинтересовани-
те страни планиране, от което те 
са изолирани. 

– Прозрачно за заинтересованите 
страни планиране, по възможност 
– с тяхното активно участие. 

 
Като метод за стратегическо изследване и взимане на решения за 

нуждите на стратегическото планиране и управление BSC минимизира 
възможностите за пренебрегване на едни стратегически цели за сметка 

                                                                                                         
Norton. Putting the Balanced Scorecard to Work. – Harvard Business Review, September-
October 1993, 134–147). 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard 
5 http://www.quality.government.bg/upload/docs/Presentation_BSc_1.pdf 
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на други6. Нашето изследване констатира, че като много често срещана 
грешка се посочва изключителното „фаворизиране“ на финансовите 
цели пред други, свързани например с купувачите, производството или 
персонала. С оглед на посоченото изглежда добре издържано станови-
щето на М. Мейер, според когото разработването на BSC трябва да се 
извърши при съобразяване с три основни принципа, а именно: равно-
поставеност на финансовите и нефинансовите показатели, съществуване 
на причинно-следствени връзки между показателите и наличие на връз-
ка на всички показатели с финансовия резултат7. 

Управлението чрез BSC е8: 
• отговорно лидерство, интензивна комуникация, управление на 

промяната; 
• добре дефинирани визия, мисия и ценности на организацията; 
• идентифициране на силните и слабите страни на организацията; 
• определяне на заинтересованите страни и поглед от тяхна 

гледна точка; 
• определяне на стратегическите перспективи, теми и резултати; 
• изработване на стратегическа карта, определяне на стратегичес-

ките цели; 
• определяне на начините за измерване на изпълнението, задачите 

и бариерите; 
• определяне на стратегически инициативи и приоритетизирането им; 
• събиране и анализ на информация за текущото изпълнение на 

задачите; 
• „каскадно спускане“ на системата до всички звена и служители; 
• признание и възнаграждаване на успехите в организацията; 
• познание на организацията за себе си чрез преглед и оценка на 

резултатите. 

                                                 
6 Методът BSC отразява логиката на прехода от стратегическо планиране към стратеги-
ческо управление. Според К. Каменов по своята същност разработеният стратегически 
план не е гъвкав, защото в условията на динамична среда понякога оперира с вече отхвър-
лени цели. Същевременно непланираните промени са непредвидими, т.е. те не се улавят 
от стратегическия план. Често в такива случаи се налага приспособяване за сметка на 
допълнително изчерпване на потенциала на бизнес организацията. Освен да се открият 
дейностите със стратегически потенциал, трябва и да се използват средства за определяне 
на това кои от тези дейности могат да отпаднат и кои нови да ги заместят. По мнението на 
К. Каменов удачно решение в тази връзка е стратегическата импровизация. (За подроб-
ности вж.: Каменов, К. Стратегическо импровизиране в управлението. – Във: В криза ли е 
планирането? Юбилеен алманах. Т. 1. Свищов: Д. А. Ценов, 2005, 57–61). 
7 Вж. Мейер, М. Оценка эффективности бизнеса. М.: Вершина, 2004, с. 140. Цит. по: 
Илийчовски, С. Модел Balanced Scorecard и Cash Value Added за измерване и оценка на 
ефективността на дейността на бизнес субектите. – Бизнес управление, № 4, 2005, с. 48. 
8 http://www.quality.government.bg/upload/docs/Presentation_BSc_1.pdf 
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Като методически инструмент BSC подпомага цялостния процес на 
формулиране и осъществяване на стратегията чрез проследяване на 
следните четири области/перспективи на корпоративната система (Фиг. 1)9: 

 Финансова перспектива; 
 Перспектива по отношение на купувачите; 
 Перспектива по отношение на вътрешноорганизационните 

процеси; 
 Перспектива за обучение и опит. 
 

 
 
Фиг. 1. Основни перспективи за изследване чрез BSC. 

 
Чрез показателите, използвани за анализ на всеки един от горните 

четири основни аспекта, се изследват минали резултати и бъдещи разви-
тия, фактори от „външно“ и „вътрешно“ за бизнес организацията естество. 

Убедени сме, че получената по този път база данни е определяща 
за извеждането на крайните резултати в количествено изражение. Те се 
подлагат на интерпретация от страна на висшите и функционалните 
мениджъри и след това се използват като надеждно средство за подоб-
ряване на стратегическите решения. Така BSC улеснява синхронизира-
нето на мениджмънта, на дейността на компанията във всички нейни 
важни насоки. 

Нашето проучване установи, че BSC е метод за подпомагане на 
мениджмънта във фазата на формулиране на стратегията (планирането) 
и във фазата на осъществяване на стратегията, както и при преминава-
нето от едната в другата фаза. BSC има функцията на „мост“, свързващ 

                                                 
9 Ibidem. 
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формулирането с осъществяването на стратегическите приоритети за 
развитие (Фиг. 2)10. 

 

 
 

Фиг. 2. Акценти при изследването чрез BSC. 
 
От всичко, казано дотук, може да се извлече едно от най-важните 

концептуални предимства11 на метода, а то е, че установяването на „ба-
ланс“ на текущото състояние, на перспективите и на целите на отделните 
бизнес направления е ключов гарант за постигане на рационално взаи-
модействие на дейностите и за постигане на планираните резултати. 
Именно двукомпонентното съдържание на метода е фактор, чрез който 
се постига трансформиране на визията в оперативнотактически решения, 
също така мониторинг на стратегическия процес планиране–изпълнение, 
а при нужда и реинженеринг на стратегията. Което в цялостност „балан-
сира“ взаимовръзките между основните елементи на корпоративната 
система при планиране и изпълнение на стратегическите намерения по 
релацията визия–стратегически цели–оперативнотактически задачи. 

                                                 
10 http://www.imbility.com/sites/www.imbility.com/files/u2/balanced_scorecard_big.png 
11 В обобщение общопризнатите приносни моменти на BSC са: идентифициране на въз-
можностите за подобряване на параметрите на корпоративната стратегия; класифициране 
и подреждане по важност на стратегическите цели и задачи пред отделните направления 
на бизнеса; повишаване на ефективността на изразходване на бюджетните разходи. 
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От технологична гледна точка методът BSC включва последова-
телното извършване на следните четири основни дейности: трансфор-
миране на визията в оперативнотактически решения (планиране на 
дейностите), мониторинг на стратегическата релация планиране–
изпълнение, анализ на резултатите и реинженеринг на стратегията. В 
по-конкретен разрез разработването на BSC предполага преминаването 
през следните етапи12: подготовка; интервюта (първи кръг); управленс-
ки работен цикъл (първи кръг); интервюта (втори кръг); управленски 
работен цикъл (втори кръг); управленски работен цикъл (трети кръг); 
изпълнение; периодични прегледи. 

По отношение на изразяването на настоящата (реалната) 
стойност на изследваните показатели съществуват три възможности: 
чрез абсолютната стойност на показателя, чрез процент или чрез 
скала13. С други думи използват се единствено показатели, които имат 
количествено изражение. Чрез тях се измерва не толкова самата цел 
(нейното съдържание), колкото степента на нейното реално осъществя-
ване. Така се улеснява точното определяне на настоящото моментно 
състояние спрямо предварително формулираните параметри. Тези пред-
варително дефинирани параметри се наричат съпоставими стойности. 
Като такива могат да се използват: 

 плановите стойности; 
 реалните стойности (от предходния период). 
При апробацията на BSC е използвана първата възможност, т.е. 

сравнителните оценки се извършват на базата на планови (целеви) 
стойности. 

Смятаме, че специално при управлението на екоефективността е 
необходимо всяка бизнес организация да разработи т.нар. „устойчива 
BSC“ (Sustainability BSC). T. Hahn и M. Wagner разграничават два 
възможни начина за това14: 

Първо. Преструктуриране на съществуващите четири области. 
Базисното съдържание на основните направления не се променя драс-
тично, а по-скоро се извършва допълнение. Привържениците на този 
подход смятат, че конвенционалната BSC съдържа достатъчно възмож-
ности за подобрения. Получава се така, че например финансовата перс-

                                                 
12 За подробности относно проектния профил на BSC вж.: Каменов, К., Ат. Дамянов. 
Фирмената промяна. – Във: Библиотека „Стопански свят“. Свищов: Д. А. Ценов, 1995, 
119–123.  
13 Скалата е, както следва: 1 (слаба оценка, силно негативно влияние върху дейността); 2 
(по-скоро негативно влияние); 3 (неутрално въздействие върху бизнеса); 4 (по-скоро 
позитивно влияние); 5 (отлична оценка, силно положително влияние върху бизнеса). 
14 За подробности вж.: Hahn, T., M. Wagner. Sustainability balanced Scorecard. Von der 
Theorie zur Umsetzung. Lueneburg, 2001. 
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пектива описва вече настоящите и бъдещите резултати не само през 
призмата на традиционните финансови условия, но също и в контекста 
на съответната пазарна корпоративна устойчивост. Устойчивата BSC 
може да бъде внедрена като вид резултат от процеса на еволюция, за-
почнал с внедряването на BSC с конвенционален (традиционен) дизайн. 

Второ. Добавяне на нова област. Понякога е по-подходящо BSC 
да се разшири с нова перспектива – нова непазарна (non-market) перс-
пектива. Непазарната перспектива допълва познатите четири конвенци-
онални перспективи с „непазарни“ аспекти, които не са включени до 
момента. Тя може да се разбира като „рамката“ или „фона“ за провеж-
дане на пазарните действия и операции на компанията с финансовата 
общност, клиентите, доставчиците и служителите. Така разширената 
устойчива BSC позволява по-добре дефинирано оценяване на нефинан-
совите резултати на бизнеса. Характерно е, че непазарната перспектива 
не включва всички ориентирани към устойчивост цели и показатели на 
бизнеса, а само тези непазарни въпроси, които не могат да бъдат обхва-
нати в конвенционалните области. 

В свое изследване M. Sidiropoulos, Y. Mouzakitis, E. Adamides и 
S. Goutsos дават пример с възможни измерители на екологичната перс-
пектива, т.нар. „екоперспектива“ (Табл. 2)15. Според тях показателите 
могат да бъдат групирани в две категории – такива, които са свързани с 
производството и логистичните процеси, и такива, които произтичат от 
самия продукт. От своя страна показателите, включени в първата кате-
гория, могат да се подразделят в други две групи – измерващи употре-
бата на ресурси и измерващи въздействието върху околната среда. 

 
Таблица 2 

Балансирана система от показатели за ефективност 
(област „Екология“) 

 
Перспектива 

(област) 
Показатели 

 Процеси Продукт 
 Употреба на 

ресурси 
Въздействия върху 
околната среда 

 

Екоперспек-
тива 

Използване 
на енергия; 
Използване 

Емисии във води; 
Емисии във въздуха;
Твърди отпадъци; 

Дял на компонен-
тите, които се 
рециклират; 

                                                 
15 Sidiropoulos, M., Y. Mouzakitis, E. Adamides, S. Goutsos. Applying Sustainable Indicators to 
Corporate Strategy: The Eco-balanced Scorecard. – Environmental research, engineering and 
management, № 1(27), 2004, p. 31. 
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на вода; 
Използване 
на материали.

Рискови отпадъци. Средна продъл-
жителност на 
използване на 
продукта; 
Брой на замести-
телите. 

 
Резултатите от практическото тестване на SBSC затвърждават 

концептуално признатите възможности на метода. В тази връзка биха 
могли да се откроят по-конкретно няколко основни предимства. Те са 
следните: широк обхват на областите на приложение (универсален ха-
рактер); реална възможност за превръщане на стратегическите решения 
в оперативнотактически действия; облекчено определяне на мерки и 
механизми за реализиране на дефинираните стратегически цели; дирек-
тно обвързване на отделните направления на дейността с постигнатите, 
респ. целевите, резултати; възможност за управление на непазарните 
ефекти от дейността; способност за благоприятстване на извличането на 
синергетични ефекти. 

Изброените аспекти могат да се схващат също и като предимства 
на BSC спрямо голяма част от останалите методи за стратегически изс-
ледвания и решения. 

Същевременно апробирането на SBSC показва и определени не-
достатъци, които е възможно да затруднят сериозно реалното внедря-
ване на метода, най-вече да се получат ненадеждни резултати. Те са 
основно два: невъзможност за прилагане на пълната процедура на мето-
да при липса на бизнес стратегия за отделни структурни единици на 
компанията; затруднения при осигуряването на информация относно 
някои показатели за оценка, особено валидно за екопоказателите. 

Най-важните изводи, които могат да се дефинират за устойчивата 
балансирана система от показатели за ефективност (SBSC) като метод за 
стратегически изследвания и решения, чието предназначение е да под-
помага процеса на екоефективен мениджмънт в системите от корпора-
тивен вид, са следните16: 

Първо. Използването на BSC осигурява поддържане на интензив-
ността на мениджърската работа за успешното формулиране и реализи-
ране на корпоративната стратегия в условията на динамична среда. Кое-
то от своя страна гарантира полагането на непрестанни усилия в управ-
лението на взаимодействието с околната среда. 

                                                 
16 За подробности вж.: Асенов, А., М. Чиприянов. Разработване на екоефективен модел за 
корпоративно управление на българските компании. – Алманах научни изследвания. Том 
13, 2010, 253–254. 
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Второ. Одитиращата BSC улеснява проследяването на причинно-
следствените връзки между стратегическите цели и решения при фор-
мулирането и осъществяването на корпоративната стратегия и на 
нейното екологично въздействие. 

Трето. Много важно свойство на BSC е способността за опреде-
ляне на тенденциите в развитието на отделните направления на 
дейността в изследваната компания. Според особеностите на конкретна-
та ситуация е допустим изборът между няколко метода за прогнозиране, 
което повишава надеждността на получените резултати. 

Четвърто. Тестването на SBSC потвърждава някои характерис-
тики на метода като улеснена приложимост и достоверност на получе-
ните резултати. Облекчено се дефинират мерките за постигане на стра-
тегическите цели и се стимулира реализирането на синергетични ефек-
ти. Определени затруднения се срещат при определяне на стойностите 
по някои показатели, нетипични за българската бизнес практика, което 
налага допълнително проучване. 

В заключение на изложеното дотук можем да кажем, че в услови-
ята на глобализирането на обществено-икономическия живот водещите 
ценности на бизнес организацията имат все по-голямо значение. Те са 
средство както за по-пълно оползотворяване на възможностите, така и 
за облекчено справяне с възникващите заплахи и рискове (силно изра-
зени в динамично развиващите се пазарни икономики). Всичко това 
налага използването на подходящи управленски средства за установява-
не, управление, и най-вече за публично представяне на корпоративните 
ценности. 
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ОТРАЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА КРИЗА ВЪРХУ 
СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 
гл. ас. д-р Мария Нейчева 

Бургаски свободен университет 
 

С отминаването си глобалната рецесия (2007–2009) се превръща 
в обект на нарастващ изследователски интерес по две основни причини. 
Първо, тя се определя като най-тежката след Великата депресия през 30-
те години на миналия век. В световен мащаб спадът в индустриалното 
производство за десетте месеца след последния отчетен пик през април 
2008 г. е съизмерим с този за същия по продължителност период с нача-
ло юни 1929 г.1. Второ, тя обхваща бързо световната икономика, и то 
реалния сектор, независимо че източник са сътресенията във финансо-
вата система на САЩ. Въпреки високата степен на синхронизация меж-
ду икономиките в различни части на света варират дълбочината и про-
дължителността на рецесията. 

Динамиката на съвкупната макроикономическата активност (Фиг. 
1) потвърждава различията в кризисния период в държавите от ЕС. Ос-
вен за България данните за темпа на реален растеж в периода 2000–2011 
г. са представени за три групи икономики: старите държави членки 
(ЕС15), държавите с валутен борд (Естония и Литва) и останалите НСЧ7 
(Чехия, Латвия, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия)2. 
Открива се висока отрицателна корелация (–0.82) между усреднения 
темп на растеж за периода 2000–2007 г. и размера на ръста на реалния 
БВП през 2009 г. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Вж. Almunia, M., A. Benetrix, B. Eichengreen, K. O’Rourke, G. Rua. From Great Depression 
to Great Credit Crisis: similarities, differences and lessons. – Economic Policy, vol. 25, issue 62, 
April 2010, 219–265. 
2 Оттук нататък в това изложение означението НСЧ се използва само за десетте постсоци-
алистически страни – членки на ЕС. 
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*Прогнозни данни за 2010 и 2011 г. В групата на НСЧ не са включени България, 
Естония и Литва. 

Източник: Евростат 
 

Фиг. 1. Темпове на икономически растеж в държавите от ЕС 
 
Държавите с валутен борд отбелязват най-високи темпове на 

икономически ръст до 2007 г. поради настъпилата макроикономическа-
та стабилизация, притока на чуждестранни капитали и по-ниското стар-
тово равнище на дохода на глава от населението3. Тези държави обаче 
първи изпитват негативното влияние на световните икономически про-
цеси: отрицателна промяна в брутния вътрешен продукт (–0.4 %) се 
наблюдава още през 2008 г., като през 2009 тя се задълбочава до 14.5 %. 
За останалите НСЧ спадът през 2009 г. е средно 6.6 %; за България – 5 
%, a за ЕС15 – 4.3 %. Прогнозните данни за 2010 г. повтарят тази под-
редба, но от друга държава за 2011 г. се очаква постсоциалистическите 
икономики отново да регистрират най-високите темпове на ръст – 
средно 3 % при 1.6 % за ЕС15. 

Нарастващата финансова и търговска интеграция показва, че в 
бъдеще кризи, възникващи на определена територия, ще се пренасят 
върху останалия свят, придобивайки глобален характер. Поради това е 
важно наличието на буфери и механизми в икономиките за противо-
действие на външните шокове. 

                                                 
3 В моделите на растежа и конвергенцията намаляващата възвръщаемост на капитала 
обуславя по-високите темпове на растеж на БВП на човек от населението в страните с по-
ниско равнище на капиталовите запаси и дохода. 
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Едни от първите изследвания върху глобалната рецесия се фоку-
сират върху факторите и последиците ù за различните държави с цел да 
се разработи система от индикатори за ранно идентифициране и пре-
дотвратяване на кризисните явления (Early Warning System). Rose и 
Spigel4 проучват 107 развити и развиващи се държави. Използват се 
няколко измерителя за дълбочината на рецесията: темпът на икономи-
ческия растеж между 2008 и 2009 г.; промяната в ръста през 2005–2007 
в сравнение с този през 2008–2009 г. и изменението му през 1990–2007 и 
2008–2009 г.; промяната в прогнозата за ръста на БВП, направена през 
2008, и тази от началото на 2009 г.; разривът на БВП за 2009 г.; ръстът 
на потреблението за 2008–2009 г.; и комбинацията от четири индикато-
ра за финансовия пазар. Прилагат се еднофакторни и многофакторни 
кроссекшън анализи за девет потенциални фактора за кризата. Регула-
цията на кредитните пазари е единственият значим фактор във всички 
модели; балансът по текущата сметка също е статистически значим, но 
чувствителен към промени в извадката. 

Целта на Claessen и др. (2010)5 е да разграничат причините, спе-
цифични за последната криза. Те се базират на данни за 58 напреднали и 
развиващи се държави. Изследват се ролята на 10 параметъра върху про-
дължителността (броя тримесечия, в които темпът на промяна на БВП е 
отрицателен) и дълбочината на кризата (измерена чрез кумулативния 
спад в БВП от началото до края на кризата), спадът в усреднения темп на 
растеж през 2008–2009 спрямо този от 2003–2007 г. и финансовият сек-
тор (формулиран е индекс на финансовия стрес, обхващащ 7 индикатора 
на финансовата система). За промените в макроикономическата среда 
статистически значими се оказват фактори като „ценови балони“ при 
недвижимото имущество, ръст в отношението банкови кредити–БВП, 
дефицит по текущата сметка, задължения към чужди банки (foreign bank 
claims) и доход на човек от населението. Не са значими фактори като дял 
на вътрешния кредит или на ипотечния кредит в БВП, фискален баланс, 
отвореност на икономиката, търговско финансиране. 

Lane and Milesi-Ferretti (2010)6 изследват промените в БВП, темпа 
на реален ръст, потреблението и съвкупното вътрешно търсене през 
2008–2009 г. Фактори, които обясняват интензитета на кризата, са де-
фицитът по текущата сметка, валутният режим (фиксираният или гъвка-

                                                 
4 Rose, A., M. Spiegel. Cross-country causes and consequences of the crisis: an update. – 
European economic review, vol. 55, 2011, 309–324. 
5 Claessens, S., G. dell’Ariccia, D. Igan, L. Laeven. Cross-country experiences and policy 
implications from the global financial crisis. – Economic policy, vol. 25, issue 62, 2010, p. 267. 
6 Lane, P., G. Milesi-Ferretti. The cross-country incidence of the global crisis. – IMF 
WP/10/171, 2010. 
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вият валутен курс), ускореният растеж на кредитите в частния сектор, 
дълбочината на кризата при търговските партньори. Проучването засяга 
175 развити и развиващи се икономики, включително държави от Из-
точна Европа и България. Авторите изтъкват, че НСЧ са сред най-
засегнатите от световната рецесия. 

Berkmen et al (2009)7 проучват 141 развиващи се и развити дър-
жави (включително България). Сравнява се промяната в прогнозата за 
ръста на БВП, направена преди (януари-юни 2008) и след началото 
(януари-юни 2009) на кризата. Сред проучените 41 показателя статисти-
чески значими за обяснението на тази промяна се оказват отношението 
между депозитите и кредитите, кумулативният кредитен ръст между 
2005 и 2007 г., валутната политика, като държавите с гъвкав валутен 
режим очаквано търпят по-малки изменения в предвиждания реален 
растеж. Отрицателна, макар и слаба, е корелацията между фискалната 
стабилност и дълбочината на рецесията. Влиянието на външнотърговс-
кия сектор се анализира чрез доказателства, че развиващите се иконо-
мики, които изнасят производствени стоки, са по-силно засегнати от 
износителките на храни, което също е обяснимо, като се има предвид 
различната ценова еластичност на търсене. 

В отговор на изброените проучвания следващите редове предста-
вят сравнителен дескриптивен анализ на част от изброените индикатори 
за трите групи държави – България, държавите с валутен борд (Естония 
и Литва) и останалите НСЧ7 (Фиг. 1). Това ще позволи на следващ етап 
от проучването да се разработи и тества иконометричен модел за про-
верка на хипотезата за (не)зависимостта между параметрите на макрои-
кономическата и финансовата среда преди кризата и промените в съв-
купната активност в кризисните години. 

Понижаването на търговския стокообмен е основният канал за 
пренасяне на рецесията в нашата икономика. Към това трябва да приба-
вим намалените трансфери на доходи от чужбина, притока на чуждест-
ранните инвестиции и свиването на достъпа до кредитен ресурс. Табли-
ца 1 хвърля светлина върху външния сектор. Благоприятната бизнес 
среда – резултат от макроикономическата и политическата стабилиза-
ция през последното десетилетие и от стимулиращата бизнеса данъчна 
политика, ускорява потока от чужди инвестиции в България. В Източ-
ния блок страната ни е с най-висок дял на преките чужди инвестиции 
(ПЧИ) в БВП. В периода 2000–2007 г. абсолютният им размер нараства 
средно с 48.7 % годишно, а делът им в БВП е средно с 3 % по-висок 

                                                 
7 Berkmen, P., G. Gelos, R. Rennhack, J. Walsh. The global financial crisis: explaining cross-
country differences in the output impact. – IMF WP/09/280, 2009. 
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през всяка следваща година (Табл. 1)8; за НСЧ7 тези стойности за съот-
ветно 36.5 % и 0.1 %. Статистическите данни, от една страна, потвърж-
дават нарастващата степен на интегрираност на българската икономика 
със световните пазари, но от друга, са признак за силна зависимост (до-
ри „уязвимост“) на развитието ù от притока на чужд капитал. Последно-
то предполага негативен макроикономически ефект при отлив на чуж-
дите капитали в кризисни времена, обусловен от влиянието им върху 
заетостта и доходите, вътрешните инвестиции и експорта. 

 
Таблица 1 

Промени във външния сектор 
 

 Реален ръст в стойността 
на износа 

Промяна в ПЧИ1 

 Бъл-
гария

Държави с 
валутен борд 

НСЧ7 Бълга-
рия 

Валутен 
борд 

НСЧ7 

2000–2007 9.7 11.0 11.3 3.0 0.5 0.1 
2008 2.9 5.8 5.2 –10.6 –2.9 –1.7 
2009 –9.8 –12.8 –12.0 –9.7 –1.2 –2.4 
2010 4.2 6.3 5.9 * * * 

 

* – липсващи данни                 1Изменение в отношението ПЧИ/БВП (% БВП) 
Източник: Евростат 

 
През 2008 г. размерът на ПЧИ се понижава с 23.8 % и още по-

рязко се свива през 2009 г. (с 51 %). Отрицателната промяна в отноше-
нието ПЧИ/БВП е 10.6 пункта през 2008 и 9.7 пункта през 2009 г., което 
е най-голямото понижение сред държавите от ЦИЕ. През 2010 г. тази 
тенденция продължава: за първото тримесечие те са само 131.5 млн. 
евро – 7 пъти по-малко от стойността им за същия период една година 
по-рано (926.0 млн. евро). Възстановяването на предкризисната инвес-
тиционна активност на външния сектор е сериозно предизвикателство, 
като се имат предвид положителното им влияние върху растежа, стаби-
лизацията на икономиката и финансирането на дефицита по текущата 
сметка в платежния баланс. 

Друг важен индикатор за кризата са силнопонижаващите се вът-
решни инвестиции. Това се обуславя от поскъпването на кредитния 
ресурс при намалената банкова ликвидност, от негативните очаквания 
на бизнеса, повишената междуфирмена задлъжнялост, от забавените 

                                                 
8 Делът на ПЧИ в БВП през 1999г. е 5.9% и достига стойност от 29.7% през 2007г.  
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плащания от страна на държавата, проблемите при усвояване на евро-
фондовете и ниските публични инвестиции. Реалният спад в инвестици-
онното търсене от 17.6 % през 2009 и 16.5 % през 2010 г. e съизмерим с 
този в периода 1996–1997 г. (20.7 %). Определящо за това е и предкри-
зисното „прегряване“ в движещи икономическия растеж отрасли като 
строителство и търговия с недвижимо имущество. 

Нашата икономика се отличава с най-висок годишен ръст на про-
изведения обем в сектор „Строителство“ измежду НСЧ. За периода 
2001–2008 г. той е средно 21 % за България и 8.7 % за останалите НСЧ; 
само за сградното строителство съответните стойности са 21.2 % за 
България и 9.1 % за НСЧ9. Успоредно с това ускорено растат цените на 
пазара на имоти: пазарните цени на жилищата са се повишавали средно 
с 20.9 % ежегодно между 2000 и 2008 г. В резултат тези два отрасъла са 
най-потърпевши: само за 2009 г. цените на жилищата спадат с 21.4 %, а 
индексът на строителна продукция – с 34.7 %, в т.ч. с 36.6 % за сградно-
то строителство. По-високи стойности се наблюдават единствено в Лит-
ва, която отбелязва 48.5 % спад на строителната продукция, и Латвия – 
35 %. Ускореното нарастване на кредитите, бурното развитие на пазара 
на имоти и формирането на „имотен балон“ се посочват като основни 
причини за последната криза. Наличието им означава, че независимо от 
глобалната криза влиянието на такива структурни неравновесия би се 
проявило в определен момент и най-малкото би занижило темповете на 
реален икономически ръст. От своя страна това потвърждава необходи-
мостта от преструктуриране с цел постигане на устойчив възходящ 
тренд на развитие10. 

Високите темпове на предкризисен растеж са съпроводени със 
значителен ръст на кредитната активност. Фигура 2 се фокусира върху 
процентното изменение на обема на отпуснатите кредити (изразени като 
дял от БВП) за периода 2001–2008 г. На панел (а) ясно се откроява зна-
чително по-високият ръст на кредитите за нефинансовите институции в 
България. В периода 2000–2007 г. размерът им се повишава средно с 
24.7 % годишно; за държавите с валутен борд стойността на този инди-
катор е 8.6 %, а за останалите проучвани държави – 5.9 %11. Отношение-
то между този вид кредити и БВП в българската икономика е 26.1 % 
през 2001 г. и 111.7 % през 2007 г. През 2008 г. кредитите продължават 

                                                 
9 Данните се отнасят за показателя „Индекс на строителна продукция“. Източник: Евростат. 
10 Вж.: Минасян, Г. Прегрява ли българската икономика? – Икономическа мисъл, бр. 3, 
2008. Също: Данев, Б. Изказване на тържественото заседание по повод на 30-годишнината 
от създаването на БСК. – www.bia-bg.com. 
11 В периода 2001–2007 г. средният годишен темп на промяна на кредитите за нефинансо-
вите институции, изразени в евро, е съответно 38.9 % за България, 23.4 % за държавите с 
валутен борд и 19.2 % за останалите държави. 
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да се повишават, но със значително по-нисък темп (7.4 %), достигайки 
размер 119.9 % от БВП. 

Кредитната активност на домакинствата (Фиг. 2б) е съизмерима с 
тази в НСЧ. Тя се повишава средно с 40.8 % в България, с 39.9 % – в 
държавите с паричен съвет, и с 29.1 % в НСЧ7. По-голямо нарастване на 
кредитите за домакинствата между 2001 и 2007 г. се наблюдава само в 
Румъния (среден годишен ръст от 58.6 %) и Литва (средна годишна 
промяна от 51.8 %)12. Делът на тези кредити в БВП се покачва от 3.3 % 
през 2001 г. на 24.6 % през 2007 г. Нарастването за 2008 г. е 3 пъти по-
слабо от това за предкризисния период (13.2 %), като се достига размер 
27.8 % от БВП. 

Панел (в) потвърждава, че България регистрира най-високите 
предкризисни темпове на растеж на кредитите за нефинансовия частен 
сектор. Общата задлъжнялост на домакинствата и фирмите достига 
„тревожно“ рекордното равнище за държавите от ЦИЕ от 136.2 % от 
БВП13. Причините за това са макроикономическата и финансовата ста-
билизация след 1997 г., растящите реални доходи на населението, опти-
мистичните очаквания на икономическите субекти, улесненият достъп 
до кредитен ресурс. 

Очаквано, банковият сектор е сред първите засегнати от глобал-
ната рецесия, като отчита повече от 3 пъти забавяне на ръста на креди-
тите още през 2008 г. През 2009 г. негативните тенденции се задълбоча-
ват, като кредитите нарастват едва с 3 %. Към декември 2010 г. е отче-
тен спад в размери съответно 3.2 % общо за икономиката, 5.2 % за не-
финансовите институции и 2 % за домакинствата и НТООД. Това се 
дължи на свиването на паричния ресурс, повишените лихвени равнища, 
реалния спад в доходите и съвкупното търсене от частния сектор. Деск-
риптивният анализ е показателен за положителната зависимост между 
размера на заемното финансиране и дълбочината на рецесията. Преко-
мерната зависимост на домакинствата и фирмите от привлечени средст-
ва е потенциална заплаха за икономическата стабилизация при неочак-
вани шокове. Това се потвърждава и от анализа на фискалните позиции 
(Табл. 2). Публичните финанси запазват относителна стабилност през 
последните 2 години поради рестриктивната бюджетна политика и в 
резултат на натрупания резерв. 

 

                                                 
12 Наблюдаваните зависимости са валидни и при проследяване на промяната в размера на 
кредитите за домакинствата, измерени в евро: средният годишен темп на растеж за перио-
да 2001–2007 г. е 56.4 % за България, 58.6 % за Естония и Литва (71 %) и 44.9 % за остана-
лите НСЧ (при 86.1 % за Румъния). 
13 Вж.: Минасян. Цит. съч., 2008. 
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Фиг. 2. Промяна в кредитната активност в НСЧ* 
 

*Темп на нарастване на отпуснатите кредити (% БВП). Липсват данни за 
Чехия за целия изследван период, за Словения за 2001 и за Естония за 2008 г. 

Източник: Евростат 
 
Таблица 2 представя сравнителни данни за публичния сектор. 

Страната ни е с най-добри фискални позиции в предкризисния период 
дори и сред икономиките с валутен борд. Рестриктивната фискална 
политика е най-подходяща в етапа на икономически бум, като се има 
предвид монетарният режим. Отрицателният резултат за другите две 
държави с подобен паричен режим се дължи на отчитания дефицит от 
1.7 % за Литва. През 2009 г. е налице бюджетен дефицит за всички изс-
ледвани държави, но в България се наблюдава най-ниска стойност. За-
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пазването на фискалната стабилност обаче ограничава антицикличното 
използване на бюджетните инструменти. Именно по-силно изразената 
фискална експанзия на държавите с гъвкав валутен режим помага за 
смекчаване на ефекта на кризата. 

 
Таблица 2 

Фискален баланс 
 

 България Държави с 
валутен борд 

НСЧ7 

2000–2007 0.7 –0.2 –3.7 
2008 1.8 –3.0 –3.4 
2009 –3.9 –5.3 –6.7 
 

Източник: БНБ, Евростат 
 
Кризите са неотменна част от развитието на съвременните пазар-

ни икономики. Сравнително бързо започналото възстановяване от нас-
тоящата глобална криза се дължи в значителна степен на многогодиш-
ния исторически опит на правителствата в кризисни времена. Предста-
веният дескриптивен анализ се опита да открои основните макроинди-
катори, обясняващи различното проявление на последната световна 
рецесия в икономиките на източноевропейските държави и България. 
Проучването показва, че наличието на дисбаланси в отрасловата иконо-
мическа структура и високите темпове на предкризисен растеж, значи-
телният размер и ръст на кредитната активност, притокът на чуждест-
ранни преки инвестиции са сред основните фактори, обясняващи дъл-
бочината на рецесията. В тази връзка бъдеща насока на изследване е 
разработването на иконометрични модели за проверка на повдигнатите 
хипотези. 
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МЕХАНИЗЪМ НА ПРОНИКВАНЕ НА СВЕТОВНАТА 
ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 

В БЪЛГАРИЯ 
 

гл. ас. Йорданка Икова, ас. Димитър Хаджийски 
Аграрен университет – Пловдив 

 
Световната финансова криза, разразила се през последното три-

месечие на 2008 г., даде своето отражение и върху икономиката на Ре-
публика България. В развитите държави от Западна Европа и Северна 
Америка (и по-конкретно в САЩ, където се зароди) кризата възникна 
във финансовата сфера и се прехвърли и в реалната икономика. Вследс-
твие на това в публичните среди се заговори за „световна финансова и 
икономическа криза“. Зародилата се в Съединените щати финансова 
криза застигна България в период на благоприятна вътрешна икономи-
ческа конюнктура, характеризираща се с високи темпове на растеж на 
производството, засилено потребителско търсене, обусловено от нарас-
налите доходи на населението и от кредитната експанзия на търговските 
банки, засилена инвестиционна дейност, до голяма степен вследствие на 
интензивния приток на чуждестранни капитали. Поради тази благопри-
ятна ситуация, в която се намираше българската икономика през 2008 г., 
бяха изказвани мнения, че нашата страна няма да бъде сериозно засег-
ната от кризата. Действително спадът в някои ключови показатели като 
брутния вътрешен продукт (БВП), ръста на безработицата в България бе 
по-нисък, отколкото в повечето европейски държави. Към настоящия 
момент обаче можем да заключим, че в България възстановяването от 
кризата може да се окаже по-трудно от аналогичния процес в голяма 
част от Европа. За това свидетелства положителната динамика в експор-
та за последните няколко тримесечия и отрицателната динамика на 
вътрешното потребление в България. Този факт говори за съживяване 
на икономиките на основните ни търговски партньори и продължаващо 
свиване на нашата. До III тримесечие на 2010 г. темпът на БВП спрямо 
съответното тримесечие на предходната година бе отрицателен, а след 
него (за четвъртото) бе с прираст 0,5 %. Бавното и колебливо възстано-
вяване от кризата логично поражда въпроси относно механизма на про-
явлението ù в България и какви проблемни тенденции провокира. Изяс-
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няването на механизма, по който световната финансова и икономическа 
криза проникна в България, е целта на настоящото изследване. 

За да получим отговор на повдигнатите въпроси, ще бъдат разг-
ледани измененията в БВП по тримесечия, изчислен по метода на раз-
ходите за крайно използване и неговите елементи, измененията в струк-
турата му (промяната в относителните тегла на елементите му). Ще бъде 
разгледан и приносът на отделните компоненти за формирането на при-
раста на брутния вътрешен продукт. Авторите са на мнение, че показа-
телят „принос на прираста“ е подходящ за открояване на тенденции при 
динамиката на показателите и дава добра представа за тежестта на из-
мененията в отделните компоненти към общите изменения във величи-
ната на текущото производство. 

Равновесието на съвкупния продуктов пазар се осъществява, ко-
гато съвкупното предлагане се изравни със съвкупното търсене. Усло-
вието за равновесие е произведеният съвкупен продукт Y да бъде опол-
зотворен от вътрешното и външното търсене. Или в кратък запис, усло-
вието за равновесие е [3]: 

(1) Y = A + T, 
където: А – вътрешна абсорбция; Т – търговски баланс. 

Абсорбцията (съвкупното търсене на продуктовия пазар) дефи-
нираме като сума от вътрешните потребителски и инвестиционни раз-
ходи и държавните разходи. Или: 

(2) AN = CN + IN + GN. 
Търговският баланс е разликата между износа и вноса на стоки и 

услуги и отразява търсенето на местни стоки и услуги от страна на не-
резидентите и търсенето на чужди такива от резидентите: 

(3) Т = XN – MN = P.M* – eP*M, 
където: Р и P* – съответно цените на местните и чуждестранните стоки 
в местна и чуждестранна валута; М и М* – физическите обеми съответ-
но на вноса и износа; еР* – стойността на вноса в местна валута, е – 
обменен курс. 

Ако разделим двете страни на равенството на вътрешното ценово 
равнище Р, получаваме търговския баланс, изразен в местна валута: 

(4) 
M

P

eP
M

P

TN *
*

. 

Ако положим P

eP
q

*
, което изразява относителните цени на 

вноса, в (4) получаваме: 

(5) qMMT  * ; P

T
T N
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Съотношението P

eP
q

*
 е известно като реален валутен курс. 

Това съотношение измерва равнището на цените на чуждестранните 
стоки, представено чрез цените на местните стоки. В случая се има 
предвид относителната цена не на валути, а на стоки [1]. 

Абсорбцията можем да разглеждаме като функция на автономни-

те държавни разходи G , лихвения процент i и съвкупния доход Y, или: 

(4) А(G , i, Y) = biaYA  , 

където: A  – автономната вътрешна абсорбция; а – пределната склон-
ност към потребление на Y; bi – зависимостта на абсорбцията от лихве-
ните равнища. 

 
Търговският баланс можем да разглеждаме като функция на от-

носителните цени на вносните стоки и услуги q и съвкупния доход Y: 

(5) Т(q, Y) = mYT  , 

където: T  – автономният търговски баланс; m –пределната склонност 
към внос. 

Ако заместим уравнения (4) и (5) в (1), получаваме: 

(6) mYTbiaYAY  . 
Уравнение (6) представя зависимостта на вътрешната абсорбция и 

търговския баланс от равнището на съвкупния доход. Размерът на авто-

номната абсорбция A се определя от размера на автономните потребле-
ние, инвестиции и държавни разходи. Чрез пределната склонност към 
потребление а и пределната склонност към внос m се задава функцио-
налната зависимост на абсорбцията от равнището на съвкупния доход. 

Нека се върнем на аритметичния запис на условието за равнове-
сие (1). Полагайки (2) и (3) в (1), получаваме: 

(7) Y = C + I + G + X – M 
Като се има предвид уравнение (7), размерът на съвкупния доход, 

респ. на съвкупното производство, е сума от потребителските, инвести-
ционните, държавните разходи и нетния експорт. Тази зависимост е 
залегнала в основата на метода на крайното използване за изчисляване 
на брутния вътрешен продукт. За целите на практическото изчисляване 
на БВП по този метод се използва следната формула: 

(8) GDP = C + I + (X – M) 
Потребителските разходи С включват индивидуално и колектив-

но потребление. Индивидуалното потребление се формира от потреби-
телските разходи на домакинствата, на сектор „Държавно управление“ и 
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на нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД). 
Колективното потребление представлява разходите, които се извършват 
за реализиране на услуги, ползвани от цялото общество. 

Инвестиционните разходи са представени в рубрика „Бруто капи-
талообразуване“, която има две подрубрики – „Бруто образуване на 
основен капитал“ и „Изменение на запасите“. Рубрика „Бруто образува-
не на основен капитал“ касае инвестициите в дълготрайни активи, а 
рубрика „Изменение на запасите“ включва готова продукция, незавър-
шено производство, материални запаси. 

Експортът е представен в рубрика „Износ на стоки и услуги“, ко-
ято включва рубриките „Износ на стоки“ и „Износ на услуги“. По ана-
логичен начин е представен и вносът. 

Изхождайки от общоприетото мнение, че кризата е привнесена в 
България, авторите смятат, че наблюдението на динамиката (както в 
абсолютна стойност, така и относително) на компонентите на БВП, 
изчислен по разходния подход, позволява да се откроят процесите, кои-
то протичат в икономиката. Поради това обект на наблюдение ще бъдат 
измененията в крайното потребление, инвестициите, износа и вноса. 
Освен абсолютните изменения ще бъдат разгледани и темповете на 
реален растеж. Авторите са на мнение, че най-добра представа дава 
наблюдението на темповете на растеж спрямо съответното тримесечие 
на предходната година. 

Абсолютните изменения в стойностите на елементите на съвкуп-
ните разходи не дават достатъчно точна представа, защото не се взема 
предвид тежестта на елемента. С цел да се получи информация за важни 
изменения в съвкупното търсене ще бъде разгледана и структурата на 
брутния вътрешен продукт по тримесечия. Това ще даде възможност за 
проследяване на промяната в относителните тегла на компонентите на 
БВП. Промяната в относителното тегло на някой от компонентите на 
показателя за текущото производство за повече от две тримесечия гово-
ри за проявяване на тенденция, която следва да бъде обект на внимание. 

Структурата на БВП дава информация само към определен мо-
мент. Разглеждайки структурата на БВП за следващия период, получа-
ваме втора статична картина. Но ограничавайки се само до относителни-
те тегла за различните разглеждани периоди, не можем да разберем как-
во е влиянието на измененията в компонентите на БВП към общия му 
ръст. Такава информация може да се получи, като се изчисли показате-
лят „принос за прираста“. Този показател ще бъде изчислен за елементи-
те на БВП по разходния подход въз основа на тримесечни данни, както и 
за отделните рубрики на елементите. Приносът за прираста се изчислява, 
като се умножи относителното тегло на дадения елемент за предходния 
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период по неговия темп на реален растеж. Сумата от приносите за при-
раста на отделните компоненти на БВП дава реалния темп на растеж на 
последния. Това правило се нарушава при изчисляването на приносите за 
прираста на БВП по метода на разходите за крайно използване, тъй като 
изменението на запасите се получава като остатъчна величина [1]. 

До I тримесечие на 2009 г. (2009Q1) темпът на прираста на БВП 
спрямо съответното тримесечие на предходната година е положителен. 
Реалният ръст за 2008Q4 е 4,83 %, а за 2009Q1 е отрицателен (–3,29 %). 
Ръстът за последното тримесечие на 2008 е по-нисък от този на пред-
ходните тримесечия. Това се дължи на спада в потреблението (рубрика 
„Крайно потребление“) в размер на –0,5 % и спада в износа в размер на 
–5,76 %. Следователно още през 2008Q4 можем да откроим първото 
проявление на кризата в България чрез спада в износа, причинен от 
свиването на вътрешното търсене в държавите, които са търговски пар-
тньори на страната ни. Прави впечатление и лекият спад в потребление-
то. Авторите отдават това на психологическата реакция от стана на 
населението към разразилата се криза. 

I тримесечие на 2009 г. е и първото с отрицателен темп на прираст 
на БВП. Можем да проследим и спада на отделните му компоненти. Най-
висок е спадът във вноса, инвестициите и износа – съответно –20,5 %, –
15,81 % и –14,28 %. Най-малък е спадът в потреблението – 3,26 %, но 
приносът за прираста на рубрика „Крайно потребление“ е най-висок, –
3,03 % от –3,29 % спад на БВП (Табл. 1). По елементи на рубрика „Край-
но потребление“ най-висок е приносът за прираста „Индивидуално пот-
ребление на домакинствата“, –3,01 % от общия прираст на потребление-
то (Табл. 2). Приносите за прираста на БВП на инвестициите и износа са 
съответно –1,14 % и –2,07 %. Спадът в износа е изцяло компенсиран от 
по-високия отрицателен темп на вноса. Налице са първите значими вли-
яния на кризата, изразяващи се в рязък спад на износа и инвестициите. 

През II тримесечие на 2009 г. спадът в инвестициите се ускорява до 
–37,4 % спрямо съответното тримесечие на 2008. Нараства и техният при-
нос за спада на БВП до –1,97 %. Значителният спад на инвестициите е 
предизвикан от рязкото намаляване на притока на чуждестранни инвести-
ции. Ускорява се незначително спадът в потреблението, но нараства зна-
чението му за общия спад на БВП – приносът на прираста на потребление-
то е –3,78 %. Приносът на статия „Индивидуално потребление на дома-
кинствата“ е най-голям за прираста на рубрика „Крайно потребление“, –
2,25 %. Приносът на статия „Индивидуално потребление на правителство-
то“ е –0,7 % (Табл. 2). Спадът на износа също се ускорява незначително. 
Значителен, с повече от 4 процентни пункта, е спадът на вноса. Приносът 
на прираста на износа за общия спад на БВП е –2,92 % и се явява втори по 
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значение в това отношение. Общият спад на БВП за II тримесечие на 2009 
г. е –4,56 %. Значителният спад в потреблението, вноса и инвестициите за 
две поредни тримесечия говори за трайното прехвърляне на рецесията в 
нашата икономика. Намалението на потреблението вече можем да отдадем 
на намалелите доходи на населението вследствие на увеличаване на безра-
ботицата и спад в заплащането на наетите. 

Таблица 1 
Принос за прираста на компонентите на БВП по тримесечия 

спрямо съответното тримесечие на предходната година 
 

Принос за прираста към прираста на БВП (%) спрямо 
съответното тримесечие на предходната година 

Триме-
сечие 

Крайно 
потреб-
ление 

Бруто 
капи-
талооб-
разува-

не 

Износ 
на 

стоки 
и услу-
ги 

Внос на 
стоки и 
услуги 

Брутен вът-
решен про-
дукт – сума 
от прирас-

тите 

БВП – 
темп 
на 
при-
раст 

2009Q1 –3,03 –1,14 –2,07 –2,95 –3,29 –3,29 
2009Q2 –3,78 –1,97 –2,92 –4,11 –4,56 –4,56 
2009Q3 –4,36 –2,09 –3,88 –4,35 –5,99 –5,99 
2009Q4 –5,78 –2,50 –2,88 –4,50 –6,66 –6,66 

 
Източник: Изчисления на авторите по данни на НСИ. 

 
За III тримесечие на 2009 г. спадът на брутния вътрешен продукт 

е 5,99 %. Забавя се спадът в потреблението с 0,3 процентни пункта, до –
3,05 %. Увеличава се значението на спада в потреблението за общия 
спад на БВП. Приносът за прираста на рубрика „Крайно потребление“ е 
по-висок от предходното тримесечие, –4,36 %. Този факт затвърждава 
впечатлението за засилваща се стагнация на вътрешния пазар. По еле-
менти приносът за прираста на статия „Индивидуално потребление“ 
към прираста на рубрика „Крайно потребление“ е –2,71 %, а приносът 
на „Индивидуално потребление на домакинствата“ е –2,27 %. Приносът 
на статия „Индивидуално потребление на правителството“ към прираста 
на „Крайно потребление“ е –0,29 % (Табл. 2). Прирастът на инвестиции-
те спрямо III тримесечие на 2008 г. отново е отрицателен, и то със зна-
чителна стойност, –37,75 %, като се увеличава в сравнение с предходно-
то тримесечие с почти 1 процентен пункт. Спадът в износа се забавя и 
спрямо съответното тримесечие на предходната година и е –10,22 %. 
Този факт може да бъде изтълкуван като първи сигнал за преодоляване 
на стагнацията на външните пазари. Въпреки забавянето на спада на 
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износа в процентно изражение нараства неговият принос към спада на 
брутния вътрешен продукт. Стойността на този показател се увеличава 
до –3,88 % при –2,92 % за предходното тримесечие. Почти двойно по-
голям (–20,34 %) е спадът във вноса на стоки и услуги. 

 
Таблица 2 

Принос на прираста на компонентите на рубрика „Крайно потреб-
ление“ по тримесечия спрямо съответното тримесечие на пред-

ходната година 
   

Компоненти на „Крайно потребление“ 
Индивидуално потребление, в т.ч.: 

  На домакинствата Индивидуално 
потребление на 
правителството 

 

Триме-
сечие 

Пр. на 
п. към 
прирас-
та на 

„Край-
но пот-
ребле-
ние“ 
(%) 

Пр. на п. 
към 

прирас-
та на 

„Крайно 
потреб-
ление“ 

(%) 

Темп на 
прираст 
спрямо 

съответно-
то триме-
сечие на 
пред-
ходната 

година (%)

Пр. на п. 
към при-
раста на 
„Крайно 
потреб-
ление“ 

(%) 

Темп на 
прираст 
спрямо 
съответ-
ното три-
месечие 
на пред-
ходната 
година 

(%) 

Темп на 
прираст на 
„Крайно 
потребле-
ние“ спря-
мо съот-
ветното 
тримесе-
чие на 
пред-
ходната 

година (%)
2008Q3 0,91 0,90 1,1 –0,20 –2,5 1,0 
2008Q4 –0,43 –0,69 –0,9 0,04 0,4 –0,5 
2009Q1 –3,01 –3,31 –4,0 –0,64 –8,0 –3,3 
2009Q2 –2,95 –2,25 –2,8 –0,70 –8,0 –3,3 
2009Q3 –2,71 –2,27 –2,8 –0,29 –3,4 –3,0 
2009Q4 –4,58 –3,15 –4,2 –1,10 –10,1 –5,3 

 
Източник: Изчисления на авторите по данни на НСИ. 

 
Последното тримесечие на 2009 г. се откроява с най-големия спад 

във вътрешното потребление. Спрямо IV тримесечие на 2008 г. потреб-
лението намалява с 5,26 %. Спадът на потреблението през последното 
тримесечие на 2008 спрямо съответното на 2007 г. е 0,5 %. Общият спад 
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на брутния вътрешен продукт за IV тримесечие на 2009 г. е 6,66 %, кое-
то също е най-високата стойност за годината. От общия спад на БВП 
5,78 % е приносът на спада в крайното потребление. От общия спад на 
компонента „Крайно потребление“ 4,58 % са породени от спада по руб-
рика „Индивидуално потребление“. Приносът на индивидуалното пот-
ребление на домакинствата към прираста на компонента „Крайно пот-
ребление“ е –3,15 %, а приносът на индивидуалното потребление на 
правителството е –1,1 %, като спадът на последното в сравнение с IV 
тримесечие на 2008 г. е –10,1 %. Инвестициите реализират отрицателен 
прираст в размер на –36,62 %. Нараства и техният принос за прираста на 
брутния вътрешен продукт до –2,5 %. За цялата 2009 г. приносът на 
спада на инвестициите за общия спад на БВП нараства от –1,14 % за I 
тримесечие до –2,5 % за последното. За цялата година се задържа и 
високият спад в процентно изражение. Формира се обезпокоителна 
тенденция на намаление на инвестициите, която продължава и през 
2010 г., макар и с намаляващи темпове. За първите три тримесечия на 
2010 г. спадът на инвестициите спрямо съответното тримесечие на 
предходната 2009 г. е съответно –10,52 %, –12 %, –4,93 %. Трябва да се 
има предвид, че тези намаляващи темпове се формират въз основа на 
много ниската база на 2009 г. 

През IV тримесечие на 2009 г. износът реализира отрицателен темп 
в размер на 1,65 % на годишна база. Освен забавянето на спада намалява 
и приносът му за отрицателния растеж на БВП до –2,88 %. Отрицателни-
ят растеж на износа намалява през цялата 2009 г., като за I тримесечие на 
2010 г. има ръст от 5,5 %, който през следващите тримесечия става дву-
цифрен. Тази тенденция говори за съживяване на външните пазари – 
факт, който би оказал благотворно влияние и върху българската иконо-
мика, макар и само върху експортноориентираните отрасли. 

Интересно е да се проследи как кризата изменя структурата на 
брутния вътрешен продукт по елементи на крайните разходи. В Табл. 3 
е представена структурата на БВП чрез относителните тегла на елемен-
тите му, представени в процентно изражение. 
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Таблица 3 
Структура на брутния вътрешен продукт 

 
Структура на БВП (%) въз основа на текущи цени 

Триме-
сечия 

Брутен 
вътре-
шен 

продукт

Крайно 
потреб-
ление 

Бруто 
капита-
лообра-
зуване 

Износ 
на сто-
ки и 
услуги 

Внос на 
стоки и 
услуги 

Нетен 
екс-
порт 

2008Q1 100 92,09 34,50 62,92 89,51 –26,59
2008Q2 100 82,81 43,25 63,89 89,95 –26,06
2008Q3 100 72,83 34,91 64,82 72,55 –7,74
2008Q4 100 86,76 37,47 43,28 67,51 –24,23
2009Q1 100 88,29 28,63 47,13 64,05 –16,92
2009Q2 100 80,53 32,04 44,68 57,25 –12,58
2009Q3 100 71,89 25,66 54,67 52,21 2,45
2009Q4 100 79,18 31,16 43,27 53,61 –10,34

 
Източник: Изчисления на авторите по данни на НСИ. 

 
Прави впечатление, че в предкризисния период – до III тримесе-

чие на 2008 г., намалява относителната тежест на крайното потребление 
за сметка на увеличаване на дяла на инвестициите и експорта. След 
разразяването на кризата – през последното тримесечие на 2008 г., не 
може да се открои трайна тенденция в промяната на относителните 
тегла на компонентите. Изключение прави рубрика „Внос на стоки и 
услуги“, чийто дял постепенно спада през целия разглеждан период. До 
IV тримесечие на 2008 г. тежестта на експорта е относително стабилна – 
около 63 %. Вследствие на свиването на външните пазари теглото на 
експорта рязко намалява с около 20 процентни пункта. Видимо е, че 
кризата нарушава установената преди нея относително стабилна струк-
тура на БВП и налага чести промени в пропорциите между отделните 
компоненти. 

Приемайки, че кризата от 2008 г. е изцяло привнесена в България 
отвън, можем да предположим, че би следвало от емпиричните данни да 
се наблюдава първо намаление на износа, последвано от намаление в 
инвестициите. Като следствие от намаления по този начин входящ па-
ричен поток към страната и намален съвкупен доход се очаква да спадне 
и вътрешното търсене, като проявлението на последното би се наблюда-
вало като спад на потреблението и вноса. Хронологичният преглед на 
елементите на крайните разходи донякъде потвърждава тази постанов-
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ка. Износът спада още през IV тримесечие на 2008 г., а инвестициите 
забавят темпа си на нарастване. През следващото тримесечие и износът, 
и инвестициите спадат значително, както и потреблението и вносът. 
Прави впечатление, че потреблението спада, макар и само с 1/2 процен-
тен пункт, още през последното тримесечие на 2008 г., т.е. непосредст-
вено след разразяване на финансовата криза. За следващото тримесечие 
спадът на потреблението вече е значителен, –3,26 %. За да обясним това 
бързо понижение, може би трябва да отчетем и песимистичните очаква-
ния на стопанските субекти, които намаляват потреблението си и уве-
личават своите спестявания, стремейки се да създадат финансов буфер 
срещу бъдещи неблагоприятни за тях периоди. 

Ние приемаме позицията на Г. Ганев: „…още в началото на 2008 
г. промишлеността е вече на границата на фазата на свръхпроизводство 
– прирастът на запасите (7,6 %) е практически равен на темпа на нараст-
ване на промишлеността (7,7 %)“ [2]. 

Това е възможно обяснение на бързото спадане на потребление-
то. Предполагаме, че избухването на световната финансова и икономи-
ческа криза е съвпаднало със зараждането на циклични колебания на 
нашата икономика, което, комбинирано със спада във външното търсе-
не, създава предпоставки за дълбок и траен спад. 
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