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ЕРАТА НА СТИВ ДЖОБС – ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ 

 
проф. дин Тончо Трендафилов 

 
Малко са световноизвестните личности, които десетилетия 

преди смъртта си са се радвали на такава популярност в целия ци-
вилизован свят като Стив Джобс. Оценките за него варират от „чо-
векът, който промени света“ до „доказателство, че един човек може 
да промени света“. 

Няма никакво съмнение, че Стив Джобс революционизира 
по такъв начин информационните технологии, че ги направи 
достъпни за милионите обикновени хора. Едновременно с това 
той се реализира и като „технически гений“, прокарвайки пътя на 
демократизация на най-модерните информационни технологии, 
като ги направи достъпни за всеки дом. Тази двуполюсна револю-
ция промени съществено взаимодействието между машината и чо-
века. Продуктите, които инициира геният на Стив, промениха съ-
ществено облика на управленските офиси и обикновените канцела-
рии, оборудвани със съвременните лаптопи. Промени се съществе-
но взаимоотношението между машината в традиционния смисъл на 
думата и човека. Появи се сложната симбиоза между човека като 
мислещо същество и „мислещата машина“, която не само прила-
га самостоятелно и безпогрешно човешката мисъл, но и я обогатя-
ва, проверява и доразвива по начин, който разширява неимоверно 
периметъра на устремената в бъдещето човешка мисъл. 

Можем определено да твърдим, че технологическата револю-
ция, свързана с името на Стив Джобс, разкрива нови, неподози-
рани възможности на науката за миналото, настоящето и бъ-
дещето. От тази гледна точка делото, което ни завеща този необик-
новен човек, не само революционизира технологическия прогрес, но 
и провокира нови насоки и възможности за по-нататъшното разви-
тие на науката и техниката на настоящето и бъдещето. 

Стив Джобс е роден на 24 февруари 1955 г. в Сан Франциско и 
отрасва като осиновено дете, тъй като майка му – неомъжена сту-
дентка, се отказва от него. 

Младежкият му живот никак не е лесен. Принуден е да напус-
не само след един семестър „Рийд колидж“ в Портланд – Орегон, и 
започва платена работа в компания за видеоигри, където остава, 
докато събере необходимите средства за пътешествие до Индия, 
където приема будизма. 

През 1976 г. Стив отново постъпва на работа в компанията за 
видеоигри и успява да убеди своя приятел Стийв Возняк да основат 
компания, която да продава създадения от самите тях домашен 
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компютър. Успехът е твърде скромен – продават едва 25 броя в 
местен магазин. За ентусиасти като тях това е достатъчно, за да 
превърнат компанията „Епъл“ в пионер на технологическата рево-
люция, която доведе компютрите в домовете на милиони хора. 

Като всеки преуспяващ човек с доказани възможности за раз-
витие и Стив Джобс става жертва на човешката подлост. Грешката 
му е, че наема в своята компания „Епъл“ (като казвам „своята“, не 
пресилвам, защото Джобс е с най-голям дял сред собствениците на 
„Епъл“) бившия главен изпълнителен директор на „Пепси“. Опитен 
играч във вътрешнофирмените игри, Джон Скъли организира скан-
дален преврат в компанията, която бързо се налага на пазара с пус-
натия в продажба първи персонален компютър „Макинтош“, който 
използва графичен потребителски интерфейс и мишка. Дванадесет 
години по-късно Стив се завръща триумфално в „Епъл“, която затъ-
ва в дългове и губи пазари. Той е натрупал богат мениджърски опит 
и организира купуването на създадената от него през предшества-
щите десет години компанията „Некст компютърс“. От тогава започ-
ва онзи решаващ етап в живота и делата на Стив, който дава осно-
вание на авторите да напишат първата биографична книга за чо-
века, организатора и твореца Стив Джобс, озаглавена „Лидерът – 
човекът, преобразил начина ни на общуване и живота“. Книгата 
е преведена на български език и отпечатана в полиграфическия 
комбинат „Димитър Благоев“ тази година. 

За онези читатели, които искат да се запознаят по-отблизо с 
делото и манталитета на Стив Джобс, тя е рядко сполучливо предс-
тавяне на тази необикновена личност. Може би са прави онези ав-
тори на новата биографична книга за него, в която идеализираният 
образ на Стив леко е коригиран в новото биографично съчинение, 
като са посочени и някои от слабостите му както в личния му живот, 
така и в самата компания, която именно той изведе на върха. 

В какво най-вече е силата на Джобс? 
Позволявам си да отговоря на този въпрос така: силата му из-

вира като пълноводен поток от убеждението му, че предлаганият 
вече на пазара продукт не може да бъде критерий, а повод за 
неговото непрестанно усъвършенстване на базата на най-
смелите идеи на онези талантливи инженерно-технически тру-
женици, които са фактическите творци на технологическата ре-
волюция в комуникациите в най-широкия смисъл на думата. 

Стив отлично разбира, че на върховете има място само за 
онези продукти, които носят в себе си творчески заряд за по-
нататъшно обновление. Продукти от настоящето, които ни внушават 
възможностите на близкото и по-далечно бъдеще. Именно това ни 
внушава малкото латинско „i“, което стои пред всички продукти на 
„Епъл“ от ерата на Стив, т.е. внушава ни стремежа на фирмата про-
изводител да предложи на купувача истински нов продукт, защото 
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това многозначително малко латинско „i“ означава поредната ино-
вация, която не е последната дума на технологическата рево-
люцията, а само етап от нея, само подстъп към нови и нови ино-
вации, представляващи същностната характеристика на комуника-
ционната революция на новото време. 

Стив Джобс е олицетворение тъкмо на тази особеност на съв-
ременната информационна революция. Когато се завръща в „Епъл“ 
през 1996 г., той практически е само консултант – носител на нова-
торски идеи, които убеждават колегите му, че тъкмо той трябва да 
заеме поста на главен изпълнителен директор на компанията, и по 
негово настояване заплатата му е словом и цифром 1 долар. 
Това се случва през 2000-та г. – две години след като реализирани-
ят с усилията на Джобс „Макинтош“ вече доминира на пазара. 

Година след като става главен изпълнителен директор на ком-
панията, Джобс бележи последното десетилетие от бурния си 
живот с блестяща поредица от технологични изобретения, които 
естествено му отреждат челно място сред фаворитите на висшия 
бизнес мениджмънт. Достатъчно е да посочим скалата на тези пос-
тижения: 

– през 2001 г. не пазара се появява „iPod“, а пазарната цена на 
една акция на фирмата е 9,34 долара; 

– през 2003 г. на музикалния пазар се появява „iTunes“ и пе-
чалбите на компанията се стабилизират и тръгват нагоре; 

– през 2007 г. на пазара излиза първият „iPhone“ и печалбата 
достига най-високата точка преди пристъпите на икономическата 
криза през 2008 г.; 

– през 2010 г. на пазара се появява знаменитият „iPad“, а пе-
чалбата на фирмата въпреки продължаващата световна финансова 
криза бележи такива върхове, които повишават цената на акцията 
до 422,86 долара. Анализаторите отбелязват, че малко преди оттег-
лянето на Джобс от непосредственото ръководство „Епъл“ бележи 
поскъпване на активите си с нечуваните 9000 %, като те достигат 
355 млрд. долара. 

Казаното е достатъчно, за да се съгласим с широкоразпрост-
ранената оценка за Стив Джобс като носител на изключителни 
мениджърски способности и ненадминат маркетингов нюх. В 
основата на тази изключителност аналитиците виждат с основание 
неповторимата личност на човека, който не само е различен (всеки 
е себе си), но и има отговор на въпроса „кой съм аз?“ – въпрос, на 
който Стив е отговорил вероятно още по време на пребиваването си 
в Индия. 

Себепознанието и себеосъществяването вървят ръка за 
ръка. Човекът, когото вече наричат „iGod“, малко след завръщането 
си в компанията инициира рекламна програма, логото на която е: 
„Мисли различно!“. „Бъдете достатъчно дръзновени да мислите 
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посвоему, извън традицията, догмите и ограниченията на несъщес-
твуващите „абсолютни истини“ на религиозните догматици.“ Тази 
личностна философия на Стив Джобс е изразена особено релефно 
със следните негови думи: „За лудите, за различните, за бунтарите, 
за размирниците, за кръглите гвоздеи в квадратните дупки (...) за 
онези, които виждат нещата по различен начин, – те не обичат пра-
вилата (...) Можеш да ги цитираш, да не се съгласяваш с тях, да ги 
възхваляваш или очерняш, но единственото, което не можеш да 
направиш, е да ги игнорираш, защото те променят нещата (...) те 
бутат човечеството напред, макар някои да ги смятат за луди, ние 
виждаме в тях гении, защото онези, които са достатъчно луди, за да 
мислят, че могат да променят света, са онези, които наистина го 
правят...“. 

Едва ли може да се каже по-добре! Убеден съм, че оценката 
за делото на тази необикновена личност тепърва ще се прецизира. 
Целта ми бе просто да отбележа в наше издание смъртта на този 
гений. 
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ОСОБЕНОСТИ НА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИЯ АНАЛИЗ 
В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 
 

доц. д-р Евгений Стоянов 
 
Предмет на този материал е състоянието на финансово-

стопанския анализ в българската икономическа действителност. 
Като цел, върху която е фокусирано вниманието, може да се 

определи проблематиката, която съпътства финансово-аналитични-
те процедури, провеждани в българските организации. 

Основната задача е свързана с откриване на логичната връзка 
между регистриран резултат, конкретен проблем и алтернатива за 
разрешаване на проблема. 

Многообразието на възгледи за предмета на финансово-
стопанския анализ убеждава в нуждата от прецизиране, но същев-
ременно и доказва единството на базисните характеристики. Изхож-
дайки от тезата и разбирането, че финансово-стопанският анализ 
изучава икономическата активност на стопанските организации в 
хомогенна връзка с използването на технология, организация и уп-
равление на стопанската дейност с цел оформяне на обективна 
оценка на постигнатите резултати и разкриване на неизползваните 
възможности и потенциал за оптимизиране на организационна 
ефективност, това може да се дефинира по следния начин: Предмет 
на финансово-стопанския анализ е стопанската дейност на органи-
зациите и техните структурни звена, насочена към предварително 
разработване на стратегии, цели и приоритети, осигуряващи соци-
ално-икономическото оцеляване в условията на високодинамична и 
несигурна бизнес среда, и създаване на условия за устойчиво и 
проспериращо развитие на бизнеса, който като дейност е отразен в 
система от показатели на плановата дейност, отчетите и отчетната 
дейност, отразена в допълнителни информационни източници. 

Целите на финансовия анализ се формулират в синхрон с 
повишените изисквания, адекватни на социално-икономическата 
действителност, на непосредствените потребители на аналитич-
ния продукт. 
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Сервиз

Доставки

Пласмент

Финанси

Организационен механизъм на стопанска дейност

Маркетинг Производство

Разработка Снабдяване
Стратегия

 
Фигура 1 

 
На практика всички потребители реално прилагат инструмен-

тариума на финансовия анализ при разработване на управленски 
решения, насочени към оптимизиране на стопанската дейност. При-
оритетните цели на анализа са: оценка на дейността; оценка на до-
ходността и възвръщаемостта; оценка на ефективността; оценка на 
финансовото състояние и др. 

Като постановка на целите и задачите финансовият анализ, 
прилаган в българската икономическа действителност, по нищо съ-
ществено не се отличава от аналогичните процедури, включени в 
границите на традиционния подход. Под „традиционен подход“ се 
разбира ‘съвкупността от методи, инструментариум и технологии, 
прилагани за събиране, обработка и тълкуване на данни за стопанс-
ката дейност на организациите’. 

В ретроспективен план е редно да се спомене, че създаването 
на традиционния подход е обосновано върху теорията и практиката 
на финансовия анализ на държавите с развита пазарна икономика 
от началото на ХХ век (Англия, Франция, Германия), като тук е 
редно да се отбележи и работата на някои руски и съветски иконо-
мисти като Н. Блатов. От този период като напредничави за времето 
си са развити и прилагани понятия и методи на анализа като срав-
нителен аналитичен баланс, коефициенти на разпределение, кое-
фициенти на координиране и др. 

Макар да е спомената нищожна част от понятията и методите, 
по-същественото е, че основната цел на всеки вид финансов анализ 
е оценката и идентифицирането на вътрешните организационни 
проблеми, възникващи в процеса на подготовка, обосновка и прие-
мане на различни управленски решения като алтернативи за разви-
тие, изход от кризи, преходи към процедури на банкрут, разширява-
не на бизнеса, търговия с акции, привличане на инвестиции и реди-
ца други. 
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В светлината на Теорията на заинтересованите страни управ-
ленските решения се разработват и приемат по различни поводи и 
се свързват с различни представители на субектната страна в конт-
ролно-аналитичната система, в частност: 

– за владелците – обосновават различни стратегически решения; 
– за мениджърите – предопределят различни оперативни ре-

шения; 
– при арбитражните процедури – обясняват реализацията на 

съдебни решения; 
– за инвеститорите – подготвят инвестиционни решения; 
– за представителите на държавните органи – осъществяват 

оценка за съблюдаване на държавни и обществени интереси. 
Конкретните задачи на финансовия анализ се определят и 

формулират от подготвените управленски решения. Самата специ-
фика на задачите обуславя избора на определени видове и форми 
на финансов анализ. Като цяло видовете и формите на анализ, 
прилагани в българските условия, принципиално не се различават 
от аналогичните методи и форми, прилагани във водещата светов-
на практика. Съобразно с конкретните задачи се прилага анализ от 
следните видове: експресен анализ, комплексно-финансов анализ, 
анализ на бизнес процесите, анализ на финансово-счетоводната 
информация, периодичен финансов анализ, а по отношение на раз-
витието на анализираните събития – ретроспективен, текущ (плано-
во-фактически) и перспективен анализ. 

Важно и необходимо условие, при което се провежда анализът 
в българските организации, е безупречното познаване на традици-
онния подход на финансовия анализ. Наред с обширната методи-
ческа база, създадена върху трудовете на Хелферт, Карлин, Мак-
мин, Блатов, Шеремет, могат да се добавят имената и на Пергелов, 
Чуков и др. Освен множеството теоретични разработки в техноло-
гично отношение се внедряват специализирани софтуерни продукти 
с чисто аналитичен и контролно-информационен характер. Самият 
алгоритъм по провеждане на аналитичната процедура включва 
всички основни етапи от традиционния подход, организирани както 
по съдържание, така и по целесъобразност. 

Макар на пръв поглед всичко по отношение на финансовия 
анализ да изглежда еднотипно и идентично и по форма, и по съ-
държание със световната практика, може да се каже, че това е само 
един от видимите пластове. Твърдението получава подкрепа, когато 
в дълбочина се анализира субектната страна на този процес, и най-
вече последните фази на реализиращия го процес. 

През последните години традиционният финансов анализ на 
българските организации се извършва при добре формулирани за-
дачи и все по-голяма дълбочина на информацията. Именно това е 
поводът при анализ на субектната страна да бъдат регистрирани 
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представители както на самата организация – счетоводители, фи-
нансови и планови служби, така и привлечени отвън – одитори, ана-
лизатори, консултанти и др. Като правило началото на аналитичната 
процедура или операции като събиране на данни, оценка на досто-
верност, първоначално обработване на информацията, вертикален 
анализ, хоризонтален анализ, анализ на финансовите коефициенти 
по основните аспекти на финансовата дейност и други протичат ру-
тинно и спокойно и не се нуждаят от коментар. Последващите етапи 
– сравнителният анализ на коефициенти и норми, анализът на изме-
ненията, анализът на интегралните коефициенти и подготовката за 
заключение на финансовото състояние, обаче формират повода, 
който може да се нарече своеобразен феномен, или български осо-
бености при осъществяване на финансов анализ на съвременните 
организации и предполага задълбочен анализ и коментар. 

Като най-общо, вън от всякакво съмнение може да се обобщи, 
че този феномен притежава условен характер и има реална въз-
можност да бъде компенсиран и преодолян при системното и посте-
пенно освобождаване на новото икономическо мислене от изкриве-
ните и стари схващания за развитието на българския пазар. 

Споделените резултати от проведените изследвания и осъ-
ществения финансов анализ в български организации при спазване 
на всички законосъобразни норми позволяват да се формулират 
някои основни български проблеми и да се коментират причините за 
появата им. 

Първо. В много случаи на практика финансовият анализ се 
свежда до анализ на структурните съотношения, на темповете на 
изменения на показателите, на стойностите на финансовите показа-
тели. Същността и дълбочината на анализа се ограничават до конс-
татации на тенденциите на развитие. Формулирането на обобща-
ващи изводи и препоръки на основата на натрупаната информация 
е почти неразрешим проблем за вътрешните специалисти. Възник-
ването на този проблем е в резултат на ниска квалификация, липса 
на професионален опит и дори творческо отношение към рутинните 
ежедневни операции. 

Второ. Зачестяват резултати, получени след финансов ана-
лиз, които са формирани на базата на недостоверна първоначална 
информация. Този акт може да се тълкува и като свързан с обектив-
ни, но и със субективни причини. Все още в българските организа-
ции водещите мениджъри придобиват статут на недосегаеми и по 
този повод се губят първични документи и отчетността просто няма 
системен и пълен характер. Състоянието на икономически колапс 
както на световната, така и на българската икономика, все по-малко 
позволява този тип грешки да се отнасят към случайните или по-
скоро към нехайните актове, квалифицирани като „непреднамерени 
действия“. 
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По този повод и проблем може да се добави и проблемът с 
бартерните сделки на българския пазар, обоснован с липсата на 
свежи пари и голяма междуфирмена задлъжнялост. Бартерите се 
осъществяват по пазарни цени при наличие на консенсус на инте-
ресите на засегнатите от сделката страни, като в много от случаите 
свързаните със стоките фискални ангажименти не се реализират. 

Трето. Поради излишен стремеж към детайлизация при про-
веждане на финансов анализ се въвеждат в употреба ненужно ко-
личество финансови коефициенти. Броят и обемът не са от такова 
значение, въпреки че се утежнява самата процедура, но проблемът 
произтича от там, че много често самите коефициенти са във функ-
ционална зависимост помежду си (коефициент на маневреност на 
собствените средства и индекс на постоянните активи, коефициент 
на автономност и коефициент на съотношението заемни и собстве-
ни средства). Причините за споменатия проблем се крият, от една 
страна, в слабата квалификация на анализаторите, а от друга, в 
самоцелното усложняване на предлагания аналитичен софтуер 
(има образци с над 100 коефициента и индекса). 

Четвърто. Реализирането на сравнителен финансов анализ в 
българските условия е почти невъзможно поради липсата на адек-
ватна нормативна база и достъпни средноотраслови показатели. 
Голяма част от показателите на българските организации биха би-
ли тълкувани като неблагонадеждни и последващите изводи биха 
провокирали допълнителни усложнения и тежки, дори необратими 
последици. 

Пето. В българската практика се прибягва до употребата на 
западни интегрални показатели, които с времето и промяната на 
условията частично губят своята адекватност. Поради това, че тези 
показатели формират практически прилагани модели, се стига до 
резултати, които могат да провокират и неточни решения с непоп-
равими последици, включително и банкрут (5-факторен модел на 
Алтман). 

Шесто. В българската счетоводна наука и практика съществу-
ват макар и малко на брой бели петна, които понякога променят не 
само надеждите на организациите, но и тяхното бъдеще. Макар че 
при въвеждане на МВФ това да е практически почти невъзможно, 
има случаи, при които при високи нива на инфлация и огромни мар-
жови разлики в кръстосаните курсове поведението на основните 
показатели като показателя за рентабилност или показателя за 
ефективност просто да не може да бъде анализирано. 

Макар че с изброените проблеми не се изчерпва всичко, ха-
рактерно за реализацията на финансовия анализ в българските 
условия, може да се твърди, че не е възможно да се ограничи или 
омаловажи значението на традиционния подход, апробиран и дока-
зан в държавите с пазарно развита икономика, за финансов анализ 
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на съвременното състояние и перспективи за развитие на българс-
ките организации. Значението на подхода основателно се увелича-
ва за владелци, мениджъри, кредитори и инвеститори, като се отчи-
тат класическите аналитични методи, прилагани в условията на 
българския икономически живот. Неизбежната адаптация на тради-
ционния подход би позволила на финансовия анализ не толкова да 
продължи да бъде основен елемент във финансовия мениджмънт, 
но най-вече да подобри мотивацията и обосновката при взимане на 
управленски решения. 

Основните насоки, в които може да се очакват положителни 
промени при новия прочит на традиционния подход, са обвързани 
както с външни, така и с вътрешни условия в развитието на българ-
ските организации. 

Игнорирането на българските проблеми би провокирало про-
мени в посока: 

1) усъвършенстване в регистрирането на събития в счето-
водната отчетност; 

2) усъвършенстване на подхода и методите по изготвяне на 
пазарна стойност на организациите; 

3) разработване и въвеждане на независими рейтингови аген-
тства за утвърждаване на нормативни бази – официални, отраслови 
и регионални. 

Друг важен момент на трансформация е изключването в про-
цеса на финансов анализ на фиктивни по съдържание етапи, или 
по-скоро на такива, провокирани от споменатите проблеми. 

В този ред на мисли може би най-същественият момент в про-
цеса на финансов анализ се очаква да настъпи относно: 

– анализа на собствен норматив или оптимално ниво на фи-
нансовите коефициенти за анализираната организация с помощта 
на известни методически образци с конкретна причинно-следствена 
обоснованост; 

– създаването на системи от специфични индикатори и харак-
терни финансови коефициенти, които се появяват при различните 
типове организации по начина на формиране; 

– качеството на оценяване и начина на формиране на значими 
показатели, като се взимат предвид оптимални нива, тенденции на 
изменения, сравнителни характеристики и приети логически прави-
ла за тяхното поведение, отчитане и анализ; 

– формулирането и анализа на динамиката на комплексния 
показател „Оценка на финансовата дейност“, изхождайки от получе-
ните резултати на всички предхождащи процедури; 

– разработването на типов формат, съдържащ обосновани 
заключения за финансовата дейност на организацията, в който не 
само присъстват конкретни резултати и дефинирани проблеми, но и 
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се посочват очаквани размери на отклонения и начини за преодоля-
ване на регистрираните и анализирани тенденции. 

От написаното до тук може да се направи изводът, че финан-
совият анализ, осъществяван въз основа на традиционния подход, 
придобива все по-стратегическо значение. Неговото активно и конт-
ролирано усъвършенстване е необратим процес, в резултат на кой-
то организациите могат да получат нов тип полезни данни за своето 
финансово състояние и регистрирани тенденции на развитие, като 
по този начин биха имали възможност успешно да реализират свои-
те стратегии на базата на стойностно обосновани и оптимални уп-
равленски решения, взимани в динамичните, но твърде трудни, и 
най-вече ограничени откъм финансови ресурси български условия. 
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МОДЕЛИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

 
доц. д-р Иванка Костова 

 
В тази статия ще изследваме моделите на ценообразуване, 

които обикновено се прилагат от производителите, но са широко 
използвани и в други стопански сектори. 

Цената е само част от играта да продадете вашия продукт или 
услуга. Сред оръжията на продавача са кредитните условия, графи-
кът на доставки и политиката на връщане на продукта от купувача. 
И това са само три от многобройните фактори, които влияят на ку-
пувача. 

Освен това също трябва да се отдаде значение на качеството 
и гъвкавостта. Те се отнасят предимно за производителите, но имат 
приложение и в други сектори. Качеството и политиката на нулева 
дефектност също се отразяват на цената. Ако вашият продукт се 
смята за недостатъчно качествен, вие никога няма да получите ви-
сока цена освен ако не работите с неопитен купувач. Най-вероятно 
обаче е този купувач да направи само една покупка.  

Гъвкавостта се отнася до способността на фирмата да доста-
вя голямо разнообразие на продукти в кратки срокове. Ако можете 
да направите това, купувачите ще ви харесват, а цената ще придо-
бие второстепенно значение. 

Нека да приемем за момент, че вашите програми за намаля-
ване на разходите и премахване на пречките се прилагат успешно. 
Кой тип ценообразуване ще предпочетете да използвате? Първо 
нека да разгледаме концепцията за използване на реалния капаци-
тет на производство. 

 
Влиянието на използвания капацитет 
 
„Използваният капацитет“ е концепция в икономикса, която 

обикновено се изразява като процент или отношение. Тя измерва 
степента, до която едно предприятие реално използва наличния 
производствен капацитет. Обикновено това са капиталовите стоки 
като например машини. Отношението измерва връзката между дейс-
твително произведеното количество стоки и потенциала на произ-
водство при пълно натоварване на производствените мощности. 

По принцип, ако търсенето на пазара се увеличава, натовар-
ването на мощностите също ще се увеличи и обратно, ако търсене-
то отслабне, натоварването ще намалее. Икономисти и банкери 
наблюдават отблизо индикаторите за използвания капацитет за 
знаци на инфлационен натиск. 
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Обикновено се смята, че, ако използваният капацитет за про-
изводство се повиши над 82–85 %, ценовата инфлация ще се пови-
ши. От друга страна, ако голяма част от капацитета не се използва, 
това означава, че търсенето е недостатъчно, за да се очаква увели-
чаване на производството. 

Налице са многобройни статистически  доказателства, че про-
изводственият сектор в развитите капиталистически икономики 
страдат от хроничен излишен капацитет. Критиците на пазарния 
капитализъм твърдят, че системата не е толкова ефективна, колко-
то може да изглежда, тъй като поне 20 % повече продукция би мог-
ла да се произведе и продаде, ако потенциалът на купувачите е по-
добре разпределен. Като цяло обаче може да се каже, че натовар-
ването на мощностите независимо от икономическите условия е 
малко под максимума. 

В икономическите статистики натоварването на мощностите за 
производство обикновено се следи на ниво завод в производствени-
те сектори. Тези резултати се представят като средно процентно 
ниво по сектори, където 100 % означава пълно използване на про-
изводствения капацитет. Това ниво понякога се нарича „оперативно 
ниво“. Ако оперативното ниво е високо, това се нарича „излишък на 
производство“. Наблюдаваните нива също така често се представят 
като индекси. 

Съществува дебат между икономистите относно валидността 
на статистическото измерване на използвания капацитет поради 
начина на задаване на въпросите за извличане на информация, 
както и поради принципите на оценяване, използвани за измерване 
на произведената продукция. Освен това ефективността на произ-
водството може да се променя във времето вследствие на използ-
ването на нови технологии. 

 
Технически и икономически мерки 
 
Една от най-често използваните дефиниции на „нивото на из-

ползван капацитет“ е отношението на реално произведената про-
дукция към потенциала на производство. Потенциалното произ-
водство от своя страна може да се дефинира поне по два различни 
начина. 

Единият начин се нарича „техническа дефиниция“, според 
който потенциалното производство представлява максималното 
количество продукция, което може да бъде произведено в краткос-
рочен период със съществуващите мощности. По този начин една 
стандартна дефиниция за степента на използване на производстве-
ните мощности е среднопретегленото съотношение между действи-
телно произведената продукция от фирмите и максимално възмож-
ното производство за единица време с наличните сгради и машини. 
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Очевидно, произведената продукция може да бъде измерена като 
материални единици или като пазарни стойности, но обикновено се 
измерва като пазарни стойности. 

От друга страна обаче с увеличаване на производството и 
доста преди да бъде достигнат физическият лимит на производство 
повечето фирми могат да изпитат увеличение на средните разходи 
за производство (дори и да няма промяна в степента на използване 
на сградите и машините). Например средните разходи могат да на-
раснат поради нуждата да се оперира с повече работни смени, да 
се предприеме допълнителен ремонт на завода и т.н. 

Един алтернативен подход, понякога наричан „икономическо 
ниво на използван капацитет“, е да се измери съотношението на 
действителната продукция към прогнозното ниво на произведена 
продукция, над което средният разход за производство започва да 
нараства. В този случай изследваните фирми са запитани с колко би 
било практично за тях да повишат производството със съществува-
щите сгради и машини, без да се покачат разходите за единица про-
дукция. Обикновено прилагането на тази мярка ще ни даде ниво, 
което е с 10 % по-високо отколкото използването на техническата 
мярка, но ще покаже еднакво движение за даден период. 

 
Мярка за разликата произведена продукция 
 
Като производен показател разликата в произведения продукт 

(РПП като процентно изражение) в проценти може да се измери 
като действително произведен продукт (ДПП) минус потенциално 
възможния продукт (ПВП), разделено на потенциалния продукт x 
100 = (ДПП/ПВП – 1) x 100. 

Мениджърите от своя страна позволяват на производствения 
капацитет да играе унищожителна психологична игра с ценообразу-
ването особено когато капацитетът не се използва пълно. Изглежда, 
че логиката е следната: „по-добре да свършим някаква работа с 
ниски разходи, отколкото никаква работа“, въпреки потенциала за 
много сериозни и дългосрочни последствия, като например съоб-
щението, което ще отправите към пазара, че вашата фирма ще нап-
рави компромис с цената, което от своя страна ще доведе до разпа-
дане на стабилността на вашето ценообразуване. Това също така 
възнаграждава вашите клиенти, които се възползват от ниската це-
на, – практика, която те ще продължат без задръжки, докато не са 
принудени да се насочат към продукт с нови качества. 
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И което е по-лошо – както беше показано в изследването1 на 
Клаудио Кастело Бранко Пути от Факултета по икономика на Феде-
ралния университет в Пара – Бразилия, – че, когато търсенето 
спадне, бизнесът запазва своята работна ръка, своите обучени и 
ценни служители в очакване на скок в търсенето. Докато в изс-
ледването връзката между разходите за материали и използвания 
капацитет вървят ръка за ръка, то единиците разход за труд бяха в 
голяма степен нееластични в сравнение с капацитета на завода. 
Там, където компаниите имат подобно поведение, цените не могат 
да се движат бързо нагоре и да поддържат прилично ниво на пе-
чалба. Разходната структура е изкривена и се отклонява от чистия 
модел на статистическите криви, за да се предвиди ценообразува-
нето. Положителната страна е, че използването на капацитета може 
да предложи някои интересни бизнес възможности. 

 
Въвеждане на нов продукт 
 
Когато един нов продукт се появи на пазара, компанията и 

нейният маркетингов отдел имат избор да направят пазарно скими-
ране (skimming), познато още като „скимиращо ценообразуване, 
проникващо или неутрално ценообразуване“. Това решение е важ-
но, защото при липсата на какъвто и да е опит с един напълно нов 
продукт цената казва на потенциалния купувач каква стойност ком-
панията отдава на своето ново предложение. 

Според Майкъл Марн, „когато се направи грешка с цената на 
един нов продукт, в 80–90 % от случаите предложената цена е твър-
де ниска. Първоначалната цена на един нов продукт е цената, с 
която вие искате пазарът да асоциира вашия продукт. В много по-
голяма степен от рекламните послания или каталожното описание 
на продукта цената казва на пазара на колко компанията оценява 
своя продукт“2. 

 
Скимиране на пазара (Market Skimming) 
 
При скимирането на пазара цените в началото са високи, за да 

се „оберат“ приходите от пазара на няколко отделни слоя. Това ра-
боти най-добре, когато: 

– качеството и видът на продукта предполагат по-висока цена; 

                                                 
1 Пути, Клаудио Кастело Бранко. Криви на разходите и използване на капацитета в 
производството на САЩ – 1958–1996. Факултет по икономика. Федерален универси-
тет в Пара, Бразилия. 
2 Марн, Майкъл, и др. Преимуществото на цената. – Във: Бейкър, Роналд Дж. Цено-
образуване с цел. Създаване и запазване на стойност. Хобокън, Ню Джързи: Джон 
Уайли и синове, 2006, с. 29. 
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– достатъчно на брой купувачи желаят продукта на тази цена; 
– разходът за производство на малък обем не е висок; 
– конкурентите не могат бързо да навлязат на пазара. 
Вместо да се предложи фиксирана и постоянна цена на про-

дукта, тя бавно се намалява с експлоатирането на всеки слой на 
пазарния сегмент, който след това се разширява, за да включи 
следващия слой. Първите купувачи са тези, които плащат най-
високата цена, за да притежават преди останалите най-новия модел. 

Цената понякога се възприема като показател за качество. Да 
вземем например цените на вино и на бензин. Ако цената на бензи-
на се покачи, това няма да накара клиентите да се редят на опашка, 
за да заредят колите си с това „много специално гориво“. В действи-
телност ние като потребители очакваме бензинът от която и да е 
колонка да бъде идентичен с oстаналите. От друга страна обаче 
високата цена на една бутилка вино е знак за качество. 

Да вземем за пример едно ново електронно устройство, което 
излиза на пазара. Поне за част от населението да притежаваш пос-
ледния писък на техниката с пълното съзнание, че след една-две 
години цената ще падне чувствително, е важно. Това са първите 
купувачи, a възможността да се похвалят с придобивката си е един-
ствената им грижа. 

И в двата примера е налице малка ниша от целевия пазар, ко-
ято желае да заплати предполагаемата стойност на една хубава 
бутилка вино или на новата електроника. Цената не е най-важният 
фактор при решението за тези покупки. 

Ценообразуващите решения, направени в тези случаи, се осно-
вават на предположението, че първоначалният целеви пазар не е 
толкова малък, за да направи разходите за производство на малък 
брой продукти забранителен (твърде високи, за да бъдат оправдани). 

След първоначалното предлагане на висока цена и след като 
продажбите са спаднали, цената може да бъде намалена до следва-
щото ниво, на което компанията е сметнала, че съществува друг сег-
мент от населението, което ще направи покупка. Може да отнеме 
десетилетия и множество намаления на цената, докато се стигне до 
момента, в който бяха видеокасетофоните преди няколко години, 
когато се продаваха на символични цени във всички магазини. 

Съществува схващането, че за конкурентите е трудно да нав-
лязат на пазара бързо и да подбият цената ви при първото пускане 
на продукта на пазара. В случаи на предлагане на чисто нов продукт 
на конкурентите ще им бъде нужно време, за да произведат еквива-
лент. През медения месец, когато вие имате единственото устройс-
тво на пазара, вие контролирате условията. 

Колко по-висока печалба може да се постигне при този тип це-
нообразуваща стратегия? Разгледайте двете таблици по-долу. На 
този пазар компанията е преценила, че общият брой на единици про-
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дукция, които могат да бъдат продадени, е 6000 бройки и себес-
тойността на един продукт е 30 долара. Ако компанията продаде всич-
ки единици на цена 65 долара, печалбата ще бъде 210 000 долара. 

 
Таблица 1 

Чисто нов продукт 
 

Разходи за 
производство

Продаж-
на цена 

Норма на 
печалба 

Коли-
чество 

Обща потенциална 
печалба 

$30 $65 $35 6000 $210 000 
 

Таблица 2 
Продажба на всички 6000 единици 
с норма на печалба $35 долара 

 

 
 
Ако обаче тази компания раздели цените на нива така, че да 

продаде първите количества за 250 долара, след това за 175, после 
за 115 и накрая за 65 долара, за да реализира продажбата на всич-
ки 6000 единици, тогава печалбата ще бъде 465 000 долара, или 
над два пъти повече. 

Таблица 3 
Ценообразуване на нива 

 
Разходи за 

производство
Продаж-
на цена 

Норма на 
печалба 

Коли-
чество 

Обща потенциална 
печалба 

$30 $250 $220 500 $110 000 
$30 $175 $145 750 $108 750 
$30 $115 $85 1000 $85 000 
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$30 $85 $85 1500 $82 500 
$30 $65 $35 2250 $78 750 

   6000 $465 000 
 

Таблица 4 
Допълнителна печалба с ценообразуване на нива 

 

 
 
Проникващо ценообразуване 
 
Проникващото ценообразуване се използва умишлено, за да 

се фиксират цените под очакваната от клиента стойност, за да се 
спечели бързо голям пазарен дял. 

Опасността при проникващото ценообразуване, разбира се, е, 
че е възможно да позволите на конкурентите си да повлияят на це-
ната ви твърде силно. Това би било в интерес на конкурентите ви, 
но не и на финансовото бъдеще на вашата компания. Тази страте-
гия беше приложена от „Лексъс“, които навлязоха на пазара с 40 % 
по-ниски цени от „Мерцедес“ и „БМВ“. Това беше стратегията и на 
„Мазда“, когато представиха модела „Миата“, за да стъпят на пазара 
на спортни автомобили. 

Проникващото ценообразуване може да се използва, когато: 
– търсенето на продукта е еластично (спад на цената ще оз-

начава повече продажби); 
– стойността на продукта може да бъде оценена лесно от кли-

ентите веднага след употреба; 
– опасността от имитации на вашия продукт от страна на кон-

курентите е голяма; 
– съществува голяма група желаещи клиенти, които не могат 

да си позволят високата първоначална цена и вашата ценообразу-
ваща стратегия ще ги привлече в играта; 
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– вие имате производствения капацитет и финансовата подк-
репа да произведете нужните обеми; 

– вашата ниска първоначална цена може да възпрепятства 
конкурентите да навлязат на пазара за известно време3. 

За да бъде проникващото ценообразуване успешно, конкурен-
тите не трябва да имат възможност да последват лесно ниската 
цена. Тази стъпка има практична стойност само където конкуренти-
те нямат тази възможност или интерес да ви последват. Съществу-
ват три обичайни ситуации, в които това е възможно да се случи: 

1. „Когато фирмата има значително предимство в разходите за 
производство и/или ресурсно предимство, което ще накара конку-
рентите да смятат, че ще загубят, ако започнат ценова война; 

2. Когато фирмата има по-широка гама допълнителни продук-
ти, позволявайки ѝ да използва един от тях като проникващ „губещ 
лидер“ с ниска цена, за да подсили продажбата на останалите; 

3. Когато фирмата в момента е толкова малка, че може значи-
телно да повиши своите продажби, без да засегне продажбите на 
конкурентите си и да предизвика своевременен отговор“4. 

Проникващото ценообразуване обичайно се използва, след като 
е установен солиден пазарен сегмент. Примерите по-горе са от добре 
наложени пазарни марки, при които не е необходимо да се убеждават 
клиентите в качеството или репутацията на производителя. 

Едно предупреждение: проникващите цени са умишлено оп-
ределени спрямо стойността на продукта на пазара. Не позволявай-
те на конкуренцията да определя цената. Тя в крайна сметка не се 
интересува от дългосрочната жизненост на вашата компания. 

 
Неутрално ценообразуване 
 
Неутралното ценообразуване, както името предполага, озна-

чава, че цената не е най-силният фактор при определяне на страте-
гиите за продажба. В действителност при неутралното ценообразу-
ване продажбите ще се осъществят, защото ударението е поставе-
но върху маркетинга на продукта спрямо аспектите на добавена 
стойност на продукта или компанията. Това могат да бъдат време за 
доставка, доставка на стоката до клиента, предлагане на кредитни 
условия, договори за поддръжка, редовни безплатни актуализации 
или постоянни сервизни взаимоотношения. Тези силни предимства 
означават, че няма ценови диференциации на пазара. 

                                                 
3 Бейкър, Роланд Дж. Ценообразуване с цел. Създаване и запазване на стойност. 
Хобокън, Ню Джързи: Джон Уайли и синове, 2006, с. 233. 
4 Нейгъл, Томас Т., Джон Хоган. Стратегия и тактика на ценообразуването. Наръчник 
за по-печеливш растеж. 4-то издание. 2006. Препечатано с разрешение на Pearson 
Education Inc., Upper Saddle River, Ню Джързи. 
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Ценообразуване и оценка на разходите според дей-
ността (ОРД) 

 
По традиция счетоводителите, които изчисляват разходите за 

производство, по своя преценка добавят голям процент преки раз-
ходи (материали и труд), за да направят място за непреките разходи 
(транспорт, данъци и т.н.). 

При положение, че процентът на режийните разходи се увели-
чава, тази техника става все по-неточна, защото непреките разходи 
не се предизвикват еднакво от всички продукти. Например един 
продукт може да изисква повече време за обработка от скъпа ма-
шина отколкото друг, но тъй като количеството пряк труд и матери-
али могат да бъдат едни и същи, допълнителните разходи за изпол-
зването на машината няма да бъдат отчетени, когато същият голям 
процент е добавен към всички продукти. Следователно, когато раз-
лични продукти споделят общи разходи, съществува опасност един 
продукт да субсидира друг. 

Вместо използването на произволни проценти за направени 
разходи ОРД се стреми да идентифицира причинно-следствените 
връзки, за да разпредели разходите обективно. След като разходи-
те за дейностите са уточнени, разходът за всяка дейност може да 
бъде отнесена към всеки продукт до степента, до която той използ-
ва тази дейност. По този начин ОРД често идентифицира дейности-
те с високи режийни разходи за единица продукция и по този начин 
насочва вниманието към намиране на начини за намаляване на 
разходите или за определяне на по-висока цена на продуктите с по-
висока себестойност. 

Подобно на производствените индустриални сектори финансо-
вите институции също имат разнообразни продукти, които могат да 
предизвикат субсидиране на един продукт от друг. Тъй като разходи-
те за персонал представляват най-големият индивидуален компонент 
от безлихвени разходи във финансовите институции, тези разходи 
също могат да бъдат разпределени по-правилно към продукти и кли-
енти. Ценообразуването според дейността дори и да е било разрабо-
тено за производството, може да бъде полезен инструмент за това. 

Разходите за труд и материали могат сравнително лесно да 
бъдат проследени директно по продуктите, но по-трудно е това да 
се направи с непреките разходи. Когато продуктите използват общи-
те ресурси по различен начин, е нужно да се направи някакво срав-
нително претегляне в процеса на определяне на разходите. Тази 
мярка за използването на общи дейности от всеки един от продукти-
те е позната като „разходен водач“. Например разходите за дейност-
та на банковите чиновници могат да бъдат разпределени към всички 
продукти, като се измери колко време отнема трансакцията с всеки 



ИКОНОМИКА 

 25 

отделен продукт на гишето и след това да се установи броят на вся-
ка една от видовете трансакции. 

Три неща могат да се случат, когато се определят продуктови-
те цени. Ако цената е определена твърде високо, резултатът може 
да бъде загуба на продажби, които можеха да бъдат печеливши при 
по-ниска цена. Ако цената е заложена по-ниско, тогава всички ваши 
усилия няма да бъдат достатъчно рентабилни. Само когато цената 
е определена точно, компанията извършва продажби и има печал-
ба. Точно както ценообразуването според дейността и управлението 
според различните дейности предизвикаха революция в света на 
разходното счетоводство, така и ценообразуването според дейност-
та въведе дисциплиниращ подход в развитието на ценообразуване-
то. Ценообразуването според дейността изследва връзката между 
цената, разходите и обема на продажбите и как тази връзка се отра-
зява на рентабилността. 

Гари Кокинс отбелязва в своята статия „Всички ваши клиенти 
носят ли ви печалба?“5, че някои от тях купуват смесица от сравни-
телно евтини продукти с ниска норма на печалба. Когато разгледате 
разходите за обслужване на тези клиенти като отделени от първо-
началните разходи за продуктите, които сте продали, тези клиенти 
могат да се приемат за неносещи печалба. Просто се оказва, че е 
много скъпо да ги обслужваш. 

Ето няколко въпроса относно вашите продукти и клиенти, на 
които е нужно да отговорите: 

– Дали се стремим към обем на продажби или към размер на 
печалба с определени клиенти?; 

– Има ли начин да се увеличи рентабилността чрез промяна 
на опаковката на продуктите или услугите, които продаваме?; 

– Обемите на продажби оправдават ли отстъпките, които правим?; 
– Можем ли да променим и насочим клиентите към нашата но-

ва, обърната към печалба, стратегия? 
 
Ограничение на ОРД 
 
Дори и при ценообразуването според дейността някои режий-

ни разходи е трудно да бъдат отнесени към продукти и клиенти, 
например заплатата на главния директор. Тези разходи са наречени 
„за сметка на фирмата“ и не се отнасят към продукти и клиенти, за-
щото няма смислен метод, за да се направи това. Общата сума от 
неотнесени режийни разходи въпреки това трябва да бъдат поети 
от всеки един продукт, но тя не е толкова голяма, колкото разходите 
преди прилагането на ОРД. 

                                                 
5 Кокинс, Гари. Всички ли ваши клиенти ви носят печалба? – Технически бюлетин от 
ABS Technologies. Бийвъртън, Орегон, 1999. 
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Ценообразуване според пределните разходи 
 
В икономикса и финансите пределният разход е промяната в 

общите разходи, която се получава, когато количеството произведе-
на продукция нарасне с една единица. 

Таблица 4 
Типична крива на пределните разходи 

 

Цена                                  пределен разход
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Продукция 

 
Казано накратко, пределните разходи на всяко ниво произве-

дена продукция включва всеки допълнителен разход, необходим за 
производството на следващата единица продукт. Например, ако 
един пекар иска да произведе по-голям обем от хляб, за да задово-
ли нарасналото търсене, пределният разход за тази увеличена про-
дукция включва разхода за нови машини и труд. На всеки етап от 
производството през даден период от време пределните разходи 
включват всички тези разходи, които са променливи в момента на 
производство. Други разходи се смятат за постоянни, които по де-
финиция не се променят с промяната на обема на производството. 

Принципът на ценообразуването според пределните разходи е, 
че пазарът неминуемо ще тласка продажбата на тези стоки на цена-
та на пределните им разходи. Други външни фактори като конкурен-
ция и пазарно търсене в крайна сметка ще определят дали стоките 
ще бъдат продадени на цената на пределния им разход. Пределните 
разходи са равни на пределните приходи и затова пазарната цена 
ще бъде определена от текущото търсене и предлагане, а произво-
дителят трябва да се стреми да произведе и продава там, където 
неговите пределни разходи са по-ниски от текущата пазарна цена. 
Следователно, за да направи печалба, пределните разходи за про-
изводството на по-голям обем от хляб е нужно да бъдат по-ниски за 
единица продукция отколкото продажната цена на един хляб. 
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Икономията от мащаба – концепция, според която увеличава-
нето на обема на производството на една компания предизвиква 
намаляване на дългосрочните средни разходи за единица продук-
ция, – съществува, когато пределните разходи спаднат до ниво, 
което е по-ниско от средния разход за единица продукция, или точ-
ката, в която вашите пределни разходи се изравняват с пределните 
приходи. Производството може да бъде изложено на икономии от 
мащаба или обратно, на загуби от мащаба (където компанията се 
разраства отвъд обема на производство, което минимизира дългос-
рочните средни разходи, например когато размерът на пазара не 
позволява максимизиране на печалбата или където има ограничено 
потребителско търсене). 

Споменахме техническите дефиниции тук, защото те се об-
съждат много често в борда на директорите на производителите. 
Това води до решения за ценообразуване за сваляне на цената 
достатъчно ниско, за да се привлече клиентът да заяви наистина 
голяма поръчка. Това обаче не е задължителен начин да се постиг-
нат високи печалби. 

Съществуват случаи, в които пределното ценообразуване 
трябва да се избягва. 

Никога не го прилагайте, ако: 
● е възможно да се създаде прецедент с вашите постоянни 

клиенти в дългосрочен план. Пределното ценообразуване по своята 
природа не може да се поддържа в средносрочен или дългосрочен 
план; 

● новината за вашата впечатляваща цена може да стигне до 
пазара и да предупреди другите клиенти, че могат да се договорят и 
по-добри цени; 

● това ви задължава да използвате допълнителни капитални 
разходи в краткосрочен или дългосрочен план. Ако трябва да купу-
вате нови машини, за да произведете продукт с пределна цена, вие 
не можете да се надявате да изплатите машините с паричния поток; 

● сделките с пределно ценообразувани продукти консумират 
ресурс, който е необходим на други отдели на компанията. Всичко 
това означава, че вие винаги ще отнемате ресурси от сделки, които 
са печеливши, за да финансирате сделка, която по своята природа 
не е рентабилна; 

● ще трябва да жертвате сделка с висока рентабилност, за да 
направите място на сделка с пределна цена; 

● това ви коства и паричен поток. Значителна част от цената 
по договорка трябва винаги да бъде платена предварително или 
при доставка; 

● това подронва позицията на компанията на пазара. 
С малко творчество и внимание към това, което добавя 

стойност за вашите клиенти, пределното ценообразуване може да 
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бъде използвано срещу вашата конкуренция. В своя фиктивен при-
мер за печатарска компания, която се конкурира за поръчки за опа-
ковъчна хартия за бонбони6, Елияху Голдрат изследва един стан-
дартен проблем в печатарския бизнес. С нарастването на количест-
вата постоянните разходи за стартиране на производство намаля-
ват и цената спада. Всички знаят това. Как при това положение мал-
кият производител да се конкурира с гиганти и техните бързопеча-
тащи машини? 

Можете да свалите цените, ако имате излишен производствен 
капацитет. При последните няколко поръчки, изработени във фаб-
риката, с платени всички постоянни разходи и оставащ да се вземе 
предвид само разходът за суровини и материали, всяка цена над 
пределните разходи е печалба. Следователно би било възможно да 
се конкурираш за ограничен брой необемни печатарски поръчки. 
Въпреки това и те носят някакви доходи. 

Какво обаче да правим, ако не можем да използваме излишен 
капацитет? Ако приемем поръчка на равна цена с конкурентите, би 
имало катастрофален ефект върху финансовия резултат. И така, 
можете ли просто да предложите равностойна цена и да се надява-
те да спечелите поръчката заради хубавите си очи? 

Голдрат обяснява защо е рисковано да се предлага една и 
съща цена с тази на конкурентите. Същите клиенти, които поръчват 
големи количества опаковки за популярните бонбони, поръчват по-
малки количества за по-малко популярните бонбони. Следователно 
купувачите очакват, че колкото по-голям е обемът, толкова по-ниска 
ще е цената за единица продукт. Ако печатницата намали цената на 
единица продукт на големите количества, купувачът ще претендира 
за подобни намаления и за малките количества дори и ако за тези 
количества вие предлагате по-ниски цени от конкуренцията. 

Дълбоковкорененото поведение на купувачите ще създаде 
напрежение за намаляване на цените за всички продукти и това 
може да срине този бизнес. 

Но какво би станало, ако рентабилността беше само един от 
финансовите показатели, към които потенциалните купувачи се 
стремяха? Има и друг, който понякога е по-важен от рентабилност-
та, – паричният поток! Един добър продавач ще може да опознае 
клиента и да открие слабото му място. Паричният поток е основна 
грижа за някои клиенти. Знаейки това, можем да ги убедим да пла-
тят по-висока цена. 

Да предположим, че паричният поток не е пречка. Голдрат 
продължава с обяснението си, че печатарската компания може да 
предприеме директна атака срещу предположението, че, поръчвай-
ки по-големи количества, дава на купувача по-евтина цена за еди-

                                                 
6 Голдрат, Елияху М. Това не е късмет. Барингтън, МА: North River Press, 1994, 66–70. 
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ница продукт. Във фиктивната печатарска компания управителят на 
фирмата триумфално посочва, че поръчката, която те току-що са 
загубили от един производител с ниски разходи, но с голям капаци-
тет, ще бъде в действителност количество, което се равнява на 
нуждите на купувача за следващите шест месеца. 

В този пример управителят е разучил този вид бизнес и е отк-
рил статистика, която разкрива, че съществуват времеви ограниче-
ния за употребата на този продукт. Той разбира, че прогнозата на 
неговия клиент става толкова по-ненадеждна, колкото по-дълъг е 
периодът за предполагаема употреба на продукта. Желанието на 
клиента за повече реклама го кара да сменя по-често дизайна или 
надписите върху бонбонените хартийки. При това положение една 
шестмесечна поръчка за опаковъчна хартия за бонбони има само 30 
% шанс да бъде използвана напълно. 

Разрешението на проблема в тази история е, че шансът да не 
се използва цялото количество хартия, преди тя да остарее заради 
новите рекламни кампании, е много по-малък, когато поръчката е за 
количество, достатъчно за следващите два месеца. Всичко, което е 
било нужно да се направи, е да се убеди клиента да вземе под вни-
мание остаряването на продукта и да предпочете да направи по-
ръчки за два месеца. Това му дава по-ниска цена на единица про-
дукция, отколкото ако поръчва количества за шест месеца. В края 
на краищата, когато разделите цялата сума на разходите за произ-
водство на количества за шестмесечен период на броя на опаковки-
те, които те реално могат да използват, цената на единица продук-
ция нараства. 

Фиктивният управител на печатарска фабрика вижда, че се 
разкрива нова възможност – да продаде ценна идея на своя клиент. 
Купувачът няма да се интересува толкова от цената на единица 
закупен продукт, колкото от цената за единица продукт, който е ве-
роятно да бъде използван. 

Разглеждаме тази история подробно, защото проблемът в нея 
е трудноразрешим и с него се сблъскват собственици на големи и 
малки предприятия. Когато се изправите пред загуба на поръчка и 
вече мислите да предложите нова цена, как можете да я намалите 
достатъчно, за да спечелите поръчката и да направите печалба? В 
този пример собственикът на печатарския бизнес е открил полза за 
клиента, като е посочил стойността на факта да ти останат по-малко 
отпечатани опаковки заради промените в маркетинговия план на 
клиента. По-малки поръчки означават, че този фиктивен печатар с 
по-малките си и по-лесни за инсталиране машини има по-ниски пос-
тоянни разходи. По-големите фирми с по-големи машини не могат 
да следват по-малките и да се конкурират с тях. 
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ОТРАЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА 

ВЪРХУ ВЪНШНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ 
НА БЪЛГАРИЯ (2007–2011 Г.) 

 
доц. д-р Силвия Трифонова 

Университет за национално и световно стопанство 
 

В началото на 2007 г. светът се сблъсква с най-тежката ико-
номическа криза след Великата депресия от 30-те години на мина-
лия век. Множество обяснения са изтъквани за причините, довели 
до кризата, а именно слабото регулиране и надзор, нарастващото 
неравенство, което насърчава домакинствата да заемат все повече, 
за да финансират потреблението си, свръхвисоката ликвидност в 
световен мащаб, банкерската алчност и мн.др. – всички те, подбуж-
дани от отслабената парична политика в САЩ и от натрупаните рас-
тящи дефицити по текущата сметка на платежния баланс на тази 
държава, които наводняват света с твърде много долари. L. R. Wray 
(2009) определя, че икономическата система се характеризира с 
много висок дял на заемните средства, търсещи максимални печал-
би в среда, която систематично подценява риска. При недостатъчно 
регулиране и надзор на финансовите институции мениджърите за-
почват да изобретяват все по-езотерични и непрозрачни дериватив-
ни финансови инструменти (кредитни суапи, лихвени суапи и др.), 
които бързо се разпространяват по целия свят и достигат около 600 
трлн. щат. дол., което е неколкократно над световния БВП. Обратно 
на постулатите на икономическата теория пазарите генерират пог-
решни стимули, осигурявайки висока доходност, като силният ливъ-
ридж повишава цените на базисните активи независимо от техния 
вид – дотком акции, жилища или фючърси. Най-често за глобалната 
финансова криза е обвиняван ипотечният пазар (жилищните креди-
ти, отпуснати на високорискови заемополучатели – домакинства с 
ниски доходи). Общата стойност на отпуснатите високорискови ипо-
течни кредити в САЩ по време на жилищния бум е 1.3 трлн. долара 
(UN 2011:4), което е значителна величина, но е твърде малка в 
сравнение със стотиците трилиони долари във финансови инстру-
менти. Освен това не само САЩ са засегнати от спекулативен бум в 
жилищния сектор, а също и Ирландия, Испания, държавите от Из-
точна Европа и др. 

Редица автори определят този феномен като „финансиализа-
ция“ („financialization“), т.е. нарастващ дълг, който води до увелича-
ване на потока на доходите и богатството в икономиката вследствие 
на по-висок ливъридж. По време на бума на кризата в САЩ общият 
им дълг достига рекордно високото ниво от 5 пъти спрямо БВП (в 
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сравнение с 3 пъти през 1929 г.), като основната част от този дълг е 
дълг на частния сектор – домакинства и фирми. В периода от 1996 
до 2007 г. е установено, че частният сектор в САЩ е изхарчил пове-
че, отколкото е доходът му (трупайки дефицити, които увеличават 
дълга), година след година, единствено с изключение на рецесията, 
последвала дотком бума през 2000 г. (Wray 2011:7). През 2007 г. 
глобалните потоци на преки чуждестранни инвестиции достигат 
върховата си стойност в исторически план – 2 трлн. щат. дол., което 
е над 16 % от световното брутообразуване на капитал и маркира 
пик след четиригодишен траен възходящ тренд. ПЧИ са основен 
компонент на икономическия растеж, както и икономическият растеж 
е най-важната детерминанта на ПЧИ. Не е изненадващо, че с из-
бухването на финансовата криза в западните държави потоците на 
ПЧИ към и от развитите страни значително намаляват. Спадът има 
особено силно отражение върху западните банки и финансовите 
институции, които прекратяват или отлагат и забавят трансгранични 
сливания и поглъщания. 

Последвалият глобален колапс на цените на недвижимите 
имоти, пазарите на акции, потребителското доверие, производство-
то, достъпа до кредит и световната търговия е съпроводен със спад 
на глобалните потоци на ПЧИ – с 16 % през 2008 г. През 2009 г., 
когато световното производство се свива за първи път от 60 години 
насам, ПЧИ се съкращават с още 40 % (Poulsen and Hufbauer 
2011:2). През 2010 г. нивата на ПЧИ стагнират около 1 трлн. щат. 
дол. Започва да се говори за т.нар. „рецесия на ПЧИ“. След 2007 г. 
всички компоненти на преките инвестиции са негативно засегнати, а 
през второто полугодие на 2008 г. с разпространяването на кредит-
ния срив и на кризата към развиващите се страни рецесията на ПЧИ 
става глобална по своя характер. 

Какво се случва в България на фона на тези кризисни 
процеси в САЩ и другите напреднали икономики? 

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на ЕС, което 
е успешен завършек на над десетгодишен процес на преговори, в 
хода на който у нас са извършени значителни законодателни и 
структурни промени в икономиката (БНБ 2008:9). Налице е макрои-
кономическа стабилност в страната и засилена делова активност, 
отчита се реален икономически растеж, който запазва високото си 
ниво от 6.2 % (при 6.3 % за 2006 г.), поддържа се стабилна банкова 
система, чиято обща сума на активите бележи 40-процентов годи-
шен растеж спрямо предходната година, засилва се притокът на 
ПЧИ, които достигат 6.1 млрд. евро, или 20.5 % от БВП, нарастват 
заетостта и доходите в икономиката и се отчитат високи темпове на 
прираст на паричните и кредитните агрегати. 

От методологическа гледна точка преките инвестиции се разг-
леждат като преки инвестиции в чужбина, преки инвестиции в стра-
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ната и сливания и придобивания. Съгласно БНБ (2011a: 8): „Пряка 
инвестиция е категория в международните инвестиции, при коя-
то резидент на една икономика – директен инвеститор – придо-
бива дълготраен интерес (поне 10 % от дяловия капитал или пра-
во на глас) в предприятие, намиращо се в друга икономика – ди-
ректно инвестиционно предприятие. Директната инвестиция 
включва както първоначалната трансакция, чрез която се уста-
новява отношението между директния инвеститор и директното 
инвестиционно предприятие, така и всички последващи трансак-
ции между тях. Трансакциите могат да касаят промяна в участи-
ето на директния инвеститор в капитала на инвестиционното 
предприятие, промяна във вътрешнофирмената задлъжнялост, 
както и дела на директния инвеститор в неразпределената пе-
чалба/загуба на предприятието за отчетния период“. Всички 
сделки по сливания и придобивания се отчитат също като преки ин-
вестиции, но са отделени, тъй като се смята, че извършването им 
като цяло не води до увеличаване на производствените мощности и 
на заетостта (ECB 2004). Сливанията и придобиванията се смятат за 
един от най-важните начини за влизане на ПЧИ в държавите. 

ПЧИ са основна движеща сила за разширяване на икономи-
ческата активност и структурна трансформация, позволявайки на 
икономиките да поддържат нива на инвестиране значително над 
техния вътрешен капацитет за спестяване. ПЧИ играят още по-
значима роля в индустриалната трансформация на държавите чрез 
трансфер на технологии, управленски практики и ноу-хау в марке-
тинга. Членството на България в ЕС и НАТО е важен фактор, съ-
действащ за по-голямо доверие и интерес сред чуждестранните 
инвеститори. Други значими фактори са либералното законодателс-
тво и режим за ПЧИ, привлекателните сектори за инвестиране – 
енергетиката, транспортът, телекомуникациите, земеделието и др., 
както и атрактивната данъчна и фискална политика – едно от най-
ниските равнища на данък върху печалбата в ЕС – 10 %, и данък 
върху доходите на физическите лица – т.нар. „плосък данък“, в раз-
мер на 10 % (Попов 2008: 57). В периода от 1996 до края на 2005 г. 
общите кумулативни ПЧИ в България възлизат на около 12.9 млрд. 
евро, а през 2006 г. притокът на ПЧИ у нас отбелязва безпрецеден-
тен прираст, достигайки 6 млрд. евро, което представлява 90.5 % 
ръст спрямо 2005 г. (Ernst&Young 2009: 10). През посочения период 
международните агенции за кредитен рейтинг подобряват рейтинга 
на страната ни няколко пъти, който достига инвестиционен клас. 

През 2007 г. обаче се засилват колебанията на междуна-
родните финансови пазари вследствие на избухването на ипотечна-
та криза в САЩ. В България икономическата конюнктура се запазва 
благоприятна, но от третото тримесечие на годината се забавя тем-
път на промишлено производство – реалният растеж на БВП е 4.5 % 
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(в сравнение с 6.6 % през второто тримесечие), и се ускорява тем-
път на инфлация до 9.0 % (спрямо 4.7 % през второто тримесечие) 
под влияние на повишените международни цени на горивата и хра-
ните (БНБ 2007: 13). Негативна е тенденцията на задълбочаване на 
дефицита по търговския баланс, който надвишава 7 млрд. евро (над 
25 % от БВП) в края на 2007 г. – този дефицит е основната причина 
за увеличението до 8.3 млрд. евро на пасивното общо салдо по те-
кущата и капиталовата сметка на платежния баланс. Вносът на ин-
вестиционни и потребителски стоки нараства с висок темп като из-
раз на нараснало търсене в страната, по-високо потребление и про-
дължаващо натрупване на физически капитал в българските фирми. 

Въпреки повишената несигурност на международните финан-
сови пазари притокът на капитали в България през 2007 г. се задър-
жа на сравнително високо равнище и валутните резерви продължа-
ват да нарастват. Салдото по финансовата сметка е около 13.7 
млрд. евро (44.4 % от БВП за годината), което означава, че парични-
те потоци към страната съществено се увеличават. Това е резултат 
главно от членството на България в ЕС, от либерализацията на ико-
номическите отношения и от стабилното действие на режима на па-
ричен съвет. „Стабилната и предвидима макроикономическа среда, 
устойчивото стопанско развитие и перспективите за висока до-
ходност при относително ниска оценка на риска са сред основни-
те фактори, поддържащи високия инвеститорски интерес към 
икономиката на България“ (БНБ 2007: 18). Доколкото важно значе-
ние има структурата на входящите потоци, то най-устойчивият ком-
понент на финансовата сметка – ПЧИ, достига рекордно високата 
стойност от 9.05 млрд. евро (29.4 % от БВП) и е основният фактор за 
формирания излишък по финансовата сметка на платежния баланс 
(в размер на 13.7 млрд. евро) (Табл. 1). През 2007 г. преобладават 
инвестициите в недвижими имоти, което е една от причините за про-
дължаващия растеж на този пазар. Привлеченият дялов капитал 
(без приватизация) представлява над 58 % от размера на ПЧИ. За-
пазва се доминиращият относителен дял на отрасъла операции с 
недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги в структу-
рата на ПЧИ по отрасли. С привлечените ПЧИ у нас се финансират 
116.7 % от дефицита по текущата сметка (което е малко по-слабо 
отколкото през предишната 2006 г. – 133.9 %). През 2007 г. ПЧИ за-
едно с нарастването на външните задължения на частния небанков 
сектор с 2.7 млрд. евро и с увеличението на депозитите на нерези-
денти в местни банки с 2 млрд. евро формира излишъка по финан-
совата сметка на платежния баланс. В резултат на това брутните 
международни валутни резерви (брутните външни активи) нарастват 
с близо 2.9 млрд. евро – до 17 млрд. евро. 
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Таблица 1 
Състояние на платежния баланс и външния дълг на България 

(в млн. евро) 
 

Годишни данни 
(в края на периода) 

Тримесечни данни 
(в края на периода) 

2010 2011 2011 
Показатели 

(в млн. евро) 
2006 2007 2008 2009 2010 

Q4 Q1 Q2 
Външен дълг  
Брутен вън-
шен дълг 20 690,9 29 016,8 37 246,5 37 816,4 37 042,3 37 042,3 36 292,5 36 324,3 
Публичен и 
публичнога-
рантиран 
външен дълг 4 547,3 4 092,3 3 935,9 4 208,3 4 326,9 4 326,9 4 194,4 4 169,0 
Частен нега-
рантиран 
външен дълг 16 143,6 24 924,5 33 310,6 33 608,2 32 715,4 32 715,4 32 098,0 32 155,3 
Платежен 
баланс  
Текуща сметка –4 647,8 –7 755,2 –8 182,5 –3 116,2 –475,6 –475,6 147,2 244,1 
Търговско 
салдо1 –5 562,3 –7 245,3 –8 597,7 –4 173,9 –2 763,7 –2 763,7 –11,4 –641,2 
Износ FOB 12 011,9 13 511,9 15 204,0 11 699,2 15 561,2 15 561,2 4 776,7 9 638,6 
Износ FOB (% 
промяна 
спрямо същия 
период на 
предх. година) 26,9 12,5 12,5 –23,1 33,0 33,0 57,5 41,1 
Внос FOB 17 574,1 20 757,2 23 801,7 15 873,1 18 324,8 18 324,8 4 788,1 10 279,9 
Внос FOB (% 
промяна 
спрямо същия 
период на 
предх. годи-
на) 26,7 18,1 14,7 –33,3 15,4 15,4 30,2 23,0 
Текуща и 
капиталова 
сметка –4 467,8 –8 342,6 –7 905,1 –2 639,1 –184,9 –184,9 162,9 305,3 
Капиталова и 
финансова 
сметка 7 264,6 13 089,0 11 740,8 1 640,5 116,3 116,3 –727,1 –954,8 

                                                 
1 Предварителни данни на НСИ за 2011 г. (на базата на данни от системата ИНТ-
РАСТАТ за държавите от ЕС и от митническите декларации за държавите извън ЕС). 
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Финансова 
сметка 7 084,6 13 676,4 11 463,3 1 163,4 –174,4 –174,4 –742,8 –1 016,0 
Преки инвес-
тиции в Бъл-
гария2 6 221,6 9 051,8 6 727,8 2 436,9 1 778,5 1 778,5 –87,3 99,6 
Преки инвес-
тиции в 
Бълга-
рия/дефицит 
на текущата 
сметка (%) 133,9 116,7 82,2 78,2 374,0 374,0 – – 
Портфейлни 
инвестиции – 
активи3 –289,4 –129,3 –252,9 –623,5 –574,9 –574,9 –76,6 –67,9 
Портфейлни 
инвестиции – 
пасиви3 581,6 –389,1 –478,0 4,4 –86,3 –86,3 –112,0 –139,0 
Други инвес-
тиции – акти-
ви3 –2 348,8 552,2 104,9 –632,3 –47,3 –47,3 –224,0 –710,2 
Други инвес-
тиции – паси-
ви3 3 173,1 4 865,5 5 927,1 –72,2 –1 026,4 –1 026,4 –199,6 –137,6 

 
Източник: БНБ. 

 
Привличането на ПЧИ е признак на дълготраен инвестиционен 

интерес към българската икономика, макар да се реализира в усло-
вията на нараснали колебания на международните финансови паза-
ри. Входящите капиталови потоци като цяло са с дългосрочен харак-
тер, което показва положителните оценки на чуждестранните инвес-
титори за развитието на страната. Българските фирми и банки про-
дължават да заемат значителни ресурси от чужбина, което рефлек-
тира в нарастването на брутния външен дълг до 29 млрд. евро към 
края на 2007 г., с над 8.3 млрд. евро повече спрямо нивото му през 
декември 2006 г. Развитието при ПЧИ през 2007 г. се обуславя в го-
ляма степен от дългосрочни фактори и по тази причина тези инвес-
тиции не се влияят толкова силно от влошилата се международна 
конюнктура. Въпреки повишението в премиите за кредитен и ликви-
ден риск доходността на инвестициите в страната остава достатъчно 
висока, за да запази привлекателността ѝ за чуждите капитали. 

                                                 
2 Данни от фирми с чуждестранно участие. Агенцията за приватизация и НСИ. 
3 Знак (–) означава увеличение на активи и намаление на пасиви, а знак (+) – нама-
ление на активи и увеличение на пасиви. 
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При портфейлните инвестиции обаче кризата на ипотечните 
пазари намира отражение върху привлечените средства в страната, 
които се понижават през 2007 г. Портфейлните инвестиции се опре-
делят като „вложения в акции, когато техният размер не надвиша-
ва 10 % от дяловия/акционерния капитал на дружеството, вложе-
ния в облигации, бонове, инструменти на паричния пазар или други 
търгуеми ценни книжа“ (БНБ 2011a: 9). Делът на външните потоци 
със спекулативен характер, насочени към България, е малък, като 
портфейлните инвестиции съставляват 5 % от общите пасиви на 
страната по международната инвестиционна позиция към септември 
2007 г. Последствията от това се усещат и на фондовия пазар в Бъл-
гария, където множество акции значително поевтиняват. Салдото по 
привлечените други инвестиции през годината е в размер на 4.6 
млрд. евро, което означава, че нараства задлъжнялостта на българ-
ските резиденти, и най-вече на частните компании извън финансо-
вия сектор. Този бърз растеж на частния външен дълг е едно от ос-
новните опасения на повечето анализатори, които смятат, че той е 
източник на повишен риск. Прилаганите системи за оценка на риска 
в банките обаче се подобряват през последните години, натрупва се 
информация в кредитните досиета, данните от други източници, като 
компаниите за комунални услуги стават по-достъпни, което позволя-
ва по-точна преценка на кредитоспособността. От друга страна ситу-
ацията на международните ипотечни пазари показва, че дори инсти-
туции с голяма експертиза и опит могат да допуснат множество 
грешки, които да доведат до големи загуби. Рискове действително са 
налице, което налага българските компании и банки да са особено 
предпазливи и да са готови да поемат отговорността за своите дейс-
твия. Правителството и БНБ се придържат към принципите на па-
ричния съвет, който налага строга финансова дисциплина. 

 
Таблица 2 

Състояние на платежния баланс и външния дълг на България 
(в % от БВП) 

 
Годишни данни 

(в края на периода) 
Тримесечни данни 
(в края на периода) 
2010 2011 2011 

Показатели 
(в % от БВП)4 

2006 2007 2008 2009 2010
Q4 Q1 Q2 

Външен дълг   
Брутен външен дълг 82,0 94,3 105,1 108,3 102,8 102,8 92,1 92,2 
Публичен и публичногарантиран 
външен дълг 18,0 13,3 11,1 12,0 12,0 12,0 10,6 10,6 

                                                 
4 Данните за 2011 г. са изчислени на базата на прогнозен БВП 77 075 млн. лв. 
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Частен негарантиран външен 
дълг 64,0 81,0 94,0 96,2 90,8 90,8 81,5 81,6 
Краткосрочен външен дълг 24,4 30,5 36,5 34,7 31,5 31,5 27,6 27,6 
Платежен баланс   
Текуща сметка –17,6 –25,2 –23,1 –8,9 -1,3 –1,3 0,4 0,6 
Търговско салдо5 –21,0 –23,5 –24,3 –11,9 -7,7 –7,7 0,0 –1,6 
Износ FOB 45,4 43,9 42,9 33,5 43,2 43,2 12,1 24,5 
Внос FOB 66,4 67,5 67,2 45,4 50,9 50,9 12,2 26,1 
Услуги, нето 3,5 3,8 3,7 3,7 5,6 5,6 0,4 1,6 
Пътувания, нето 3,4 4,2 3,7 4,1 5,0 5,0 0,2 1,3 
Доход, нето –2,6 –7,7 –5,0 –3,4 –3,5 –3,5 –0,8 –1,9 
Текущи трансфери, нето 2,5 2,2 2,4 2,7 4,3 4,3 0,9 2,6 
Текуща и капиталова сметка –16,9 –27,1 –22,3 –7,6 –0,5 –0,5 0,4 0,8 
Капиталова и финансова сметка 27,4 42,5 33,1 4,7 0,3 0,3 –1,8 –2,4 
Финансова сметка 26,8 44,4 32,4 3,3 –0,5 –0,5 –1,9 –2,6 
Преки инвестиции в България6 23,5 29,4 19,0 7,0 4,9 4,9 –0,2 0,3 
Портфейлни инвестиции – активи7 –1,1 –0,4 –0,7 –1,8 –1,6 –1,6 –0,2 –0,2 
Портфейлни инвестиции – паси-
ви7 2,2 –1,3 –1,3 0,0 –0,2 –0,2 –0,3 –0,4 
Други инвестиции – активи7 –8,9 1,8 0,3 –1,8 –0,1 –0,1 –0,6 –1,8 
Други инвестиции – пасиви7 12,0 15,8 16,7 –0,2 –2,8 –2,8 –0,5 –0,3 

 
Източник: БНБ. 

 
През второто полугодие на 2008 г. кризата на международните 

финансови пазари се изостря след фалита на банката „Lehman 
Brothers“ и прераства в глобална финансова и икономическа криза. 
Реалният икономически растеж в индустриалните държави се заба-
вя силно, а някои от тях изпадат в състояние на рецесия. Свиването 
на глобалното търсене се отразява върху цените на суровините и 
горивата, които силно поевтиняват. Инфлацията съществено се 
понижава, както и инфлационните очаквания. Централните банки 
реагират агресивно на бързото забавяне на икономическия растеж 
(и дори спад в някои държави) и на понижаването на инфлацията, 
като намаляват съществено референтните си лихвени проценти. 
Разрастването на финансовата криза налага нови форми на интер-
венция както от страна на централните банки – чрез предоставяне 
на ликвидност на паричните пазари посредством стандартни опера-

                                                 
5 Предварителни данни на НСИ за 2011 г. (на базата на данни от системата ИНТ-
РАСТАТ за държавите от ЕС и от митническите декларации за държавите извън ЕС). 
6 Данни от фирми с чуждестранно участие. Агенция за приватизация и НСИ. 
7 Знак (–) означава увеличение на активи и намаление на пасиви, а знак (+) – нама-
ление на активи и увеличение на пасиви. 
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ции и различни нови програми за рефинансиране, насочени към 
преустановяване на спада на цените на финансовите активи, така и 
от страна на националните правителства – чрез спешно приемане 
на фискални пакети от мерки за подкрепа на банковата система и за 
стимулиране на икономическия растеж. Предприетите мерки успя-
ват да доведат до частично стабилизиране на финансовите пазари, 
но недоверието между пазарните участници продължава да спъва 
нормалното им функциониране. 

Глобалната икономическа криза води до спад на световното 
промишленото производство с близо 6 % през 2008 г. Пониженото 
търсене допринася за значителен спад на цените на енергийните 
суровини, металите и храните. В условията на световна финансова 
несигурност се отчита значително намаление на външното търсене 
на български стоки. Влошената международна конюнктура оказва 
негативно влияние и върху инвестиционните планове на фирмите у 
нас, а забавеният прираст на доходите ограничава нарастването на 
потреблението на домакинствата. В резултат на по-слабото външно 
и вътрешно търсене реалният темп на растеж на БВП в България се 
забавя значително през 2008 г. В тези влошени условия търговският 
дефицит още повече се увеличава (в стойностно отношение вносът 
продължава значително да надвишава износа) – с около 1.4 млрд. 
евро до 8.59 млрд. евро, което е 24.3 % от БВП (Графика 1). Причи-
на за този висок темп на растеж на вноса на стоки е все още силна-
та инвестиционната активност в страната и свързания с нея внос на 
инвестиционни стоки. Високите международни цени на енергийните 
ресурси и суровините през първата половина на 2008 г. също доп-
ринасят за поддържане на високата динамика на вноса. Общото 
салдо по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс се 
понижава през периода януари–декември 2008 г. с 1.6 млрд. евро до 
7.9 млрд. евро основно поради нарасналия търговски дефицит. 

Настъпилата световна финансова и икономическа криза през 
2008 г. води до значителен спад на притока на ПЧИ към страната. 
През октомври рейтинговата агенция „Standard & Poor’s“ понижава 
кредитния рейтинг на България от „BBB+“ на „BBB“, а през ноември 
и „Fitch Ratings“ също намалява суверенните кредитни рейтинги на 
страната поради нарастващите рискове от рецесия и вероятното 
отдръпване на чуждестранни капитали. ПЧИ в България спадат до 
6.7 млрд. евро в края на 2008 г., или до 19 % от БВП, което е с над 
10 процентни пункта по-малко отколкото през 2006 г. Все пак фак-
тът, че е налице продължаващ приток на капитали към страната 
дори и след значителното влошаване и дестабилизиране на между-
народните финансови пазари от средата на септември 2008 г., сви-
детелства за продължаващ интерес към българската икономика. 
Високият приток на парични средства към страната ни е свързан със 
сравнително високата доходност по депозитите, предлагана от бъл-
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гарските търговски банки (АИАП 2008: 11). Кредитният рейтинг на 
България остава в инвестиционен клас въпреки пониженията, което 
я прави една от държавите, предлагащи възможности за дългосроч-
ни инвестиции. 

 

 
 

Графика 1. Състояние на текущата и капиталовата сметка 
на платежния баланс на България 

Източник: БНБ (2011b). Платежен баланс. Януари–август 2011 г., с. 32. 
 
Международните валутни резерви на БНБ достигат 17.6 млрд. 

евро в края на 2008 г., което е малко по-високо (с 6 млрд. евро) спря-
мо предходната година (Таблица 3). Динамиката на международните 
резерви остава относително стабилна при отчитане на ефектите от 
регулаторните промени, предприети от БНБ, и мерките на фискална-
та политика. БНБ увеличава размера на минималните задължителни 
резерви (МЗР) от 8 на 12 % от депозитната база на банките, което 
води до намаляване на депозитите на банковия сектор в чужбина8. 
По този начин банките трябва да успяват да внесат необходимите 
средства по сетълмент сметките си в БНБ и да запазят кредитната си 
активност. По-късно през годината са направени промени в Наредба 
№ 21 на БНБ за МЗР на банките в контекста на антицикличната ѝ 
политика. Целта е да се предостави по-голяма гъвкавост на банките 
при управлението на ликвидността им, използвайки създадените през 
предишните години ликвидни буфери. В резултат на това става въз-
можно да бъдат ограничени колебанията на междубанковия паричен 
пазар в страната. Тези мерки включват признаване на 50 % от касо-

                                                 
8 Това се наблюдава през четвъртото тримесечие на 2008 г., докато през третото 
тримесечие депозитите на българските банки в чужбина бележат увеличение. Пос-
ледното се дължи на необходимостта от ликвидност от страна на банките-майки, 
повлияна от разрасналата се глобална финансова криза. 
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вите наличности, в т.ч. и на наличностите в АТМ терминалите на бан-
ките за резервни активи от началото на октомври 2008 г.; понижаване 
на процента на МЗР от 12 на 10 върху всички привлечени от банките 
средства, считано от началото на декември 2008 г.; намаляване на 
нормата на МЗР върху привлечените от банките средства от чужбина 
от 10 на 5 % и премахване от 1.I.2009 г. на МЗР върху привлечените 
средства от държавния и местните бюджети. В резултат на тези мер-
ки са освободени общо около 1.8 млрд. лв. от средствата на банките, 
които преди това са поддържани като резерви в БНБ. След промени-
те от 1.I.2009 г. средният ефективен размер на процента на МЗР за 
цялата банкова система спада до около 7, като общият ефект от мер-
ките на БНБ се изразява в освобождаване на ликвидност в размер на 
около 3 млрд. лв. Смята се обаче, че голяма част от освободената 
ликвидност е изтеглена от чуждестранни банки, а не е използвана за 
отпускане на кредити (Хърсев 2009). 

Доверието към българската икономика се запазва и през пос-
ледните месеци на 2008 г. в условията на глобална финансова кри-
за, като капиталовите потоци към страната остават значими. Дока-
зателство за това е, че средномесечното покритие на вноса на стоки 
и услуги с международни валутни резерви на БНБ остава високо – 
на ниво от 5.5 месеца през 2008 г. (при 5.9 месеца през 2007 г.). В 
отрасловата структура на ПЧИ през 2008 г. доминират секторите 
недвижими имоти и бизнес услуги с относителен дял 25.8 %, финан-
сово посредничество – 24.5 %, и преработваща промишленост – 
14.5 %. Тенденциите в притока на инвестиции по икономически от-
расли показват забавяне на ПЧИ, насочени към недвижимите имоти 
и бизнес услугите на годишна база, докато със съществен положи-
телен принос към общата динамика са инвестициите в преработва-
щата промишленост и в сектора търговия и ремонт. Разпределение-
то по държави показва, че най-много ПЧИ в периода януари–
декември 2008 г. са привлечени от Австрия, Холандия и Германия. 
България запазва относително ниска степен на уязвимост по отно-
шение на потенциално спекулативно изтегляне на капитали. Порт-
фейлните инвестиции продължават да намаляват като дял от брут-
ните пасиви на страната по международната инвестиционна пози-
ция. През годината също се увеличават и направените депозити от 
нерезиденти в местни банки, както и нетните външни задължения на 
частния небанков сектор. 
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Таблица 3 
Други индикатори за международната позиция на България 

 
Годишни данни 

(в края на периода) 
Тримесечни данни 
(в края на периода) 

2010 2011 2011 
Индикато-

ри 
2006 2007 2008 2009 2010 

Q4 Q1 Q2 
Брутен вън-
шен дълг (% 
от износ на 
СНФУ)9 127,7 158,8 181,2 227,6 178,7 – – – 
Краткосрочен 
дълг/брутен 
външен дълг 
(%) 29,8 32,3 34,7 32,1 30,6 30,6 30,0 29,9 
Брутни вън-
шни активи 
(млн. евро)10 14 146,7 17 026,2 17 620,9 18 312,2 18 870,2 18 870,2 18 220,2 18 786,3 
Нетен вън-
шен дълг 
(млн. евро)11 6 544,2 11 990,7 19 625,6 19 504,2 18 172,0 18 172,0 18 072,2 17 538,0 
Нетен вън-
шен дълг (% 
от БВП) 24,7 39,0 55,4 55,8 50,4 50,4 45,9 44,5 
Нетна меж-
дународна 
инвестицион-
на позиция 
(млн. евро) –15 349,7 –24 965,5 –34 879,9 –35 568,2 –35 211,2 –35 211,2 –35 295,1 –34 660,7 
Нетна меж-
дународна 
инвестицион-
на позиция 
(% от БВП) –58,0 –81,1 –98,4 –101,8 –97,7 –97,7 –89,6 –88,0 
Резервни 
активи на 
БНБ/внос на 
СНФУ (в 
месеци)12 5,1 5,9 5,5 8,0 7,3 7,3 6,5 6,3 

 
Източник: БНБ. 

                                                 
9 Стоки и нефакторни услуги (СНФУ). Индикаторът се изчислява на годишна база. 
10 Включва резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите 
на нефинансовия сектор в чужбина. 
11 Разлика между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни 
активи. 
12 Съотношението (в месеци) на резервните активи на БНБ (общия размер на акти-
вите на управление „Емисионно“ на БНБ) към края на отчетния месец към средната 
стойност на вноса на СНФУ за последните 12 месеца. 
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През 2009 г. ефектите от предприетите във водещите светов-
ни икономики значителни фискални и монетарни мерки за противо-
действие на кризата започват по-осезаемо да оказват влияние вър-
ху икономическата активност и в края на годината отчетните данни 
за растежа на еврозоната, САЩ и Китай са по-високи в сравнение с 
очакванията в началото на годината. Несигурността относно ус-
тойчивостта на започналото възстановяване на световната иконо-
мика обаче остава висока, а тенденциите към подобрение не са 
синхронизирани във всички региони на света. На секторно равнище 
също е налице несиметричност, като например между оптимистич-
ните нагласи в промишлеността и по-умерените очаквания в секто-
ра на услугите. В България реалният БВП спада с 5.5 % през 2009 г. 
на годишна база за първи път след дълги години на икономически 
растеж. Приносът на вътрешното търсене за растежа е отрицате-
лен, а на нетния износ на стоки и услуги – съответно положителен. 
Значителният спад в търсенето на стоки и услуги, особено на външ-
ното търсене, и ограниченият достъп до финансиране водят до сви-
ване на инвестиционната активност в почти всички сектори на ико-
номиката. Налице е спад на потребителското и бизнес доверие, вло-
шаване на експортните възможности на страната и спад на входя-
щите капиталови потоци под влияние на глобалната финансова и 
икономическа криза (БНБ 2010: 17). Фирмите предприемат някои 
мерки за преодоляване на негативните ефекти от глобалната криза 
върху финансовото им състояние, като ограничават разходите си, в 
т.ч. разходите за труд, в резултат на което условията на трудовия 
пазар се влошават и в края на 2009 г. регистрираната безработица 
достига 9.1 % (338 хил. души). 

За периода януари–декември 2009 г. поради намалението на 
вътрешното търсене, и най-вече поради отрицателния растеж на 
инвестициите, вносът на стоки и услуги (по цени FOB) спада в реал-
но изражение с над 23 %. За същия период износът намалява в ре-
ален израз с над 12 %. От втората половина на 2009 г. все пак се 
забелязва тенденция към нарастването му успоредно със започна-
лото възстановяване на глобалната търговия. При наблюдаван ръст 
на износа, изпреварващ този на вноса с приблизително същите 
темпове, се отчита почти двукратно свиване на търговския дефицит 
спрямо 2008 г. (до 4.1 млрд. евро, или 11.9 % от БВП). Общият де-
фицит по текущата и капиталовата сметка се свива до 2.6 млрд. 
евро (при 7.9 млрд. евро за предходната година) в съответствие с 
по-ниския приток на чуждестранни капитали. Спрямо БВП тези циф-
ри са съответно 7.6 % за 2009 г. и 22.3 % за 2008 г. 

Привлечените ПЧИ у нас възлизат на 2.4 млрд. евро през 2009 
г. Те осигуряват покритие на 78.2 % от дефицита по текущата смет-
ка в сравнение с 82.2 % през 2008 г. Привлечените преки инвести-
ции са главно под формата на дялов капитал – над 1 млрд. евро. 
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Инвестициите на нерезиденти в недвижими имоти са в размер на 
около 489 млн. евро, като въпреки спада през 2009 г. приходите от 
придобиване на недвижима собственост в страната от нерезиденти 
са по-високи от средните нива, характерни за годините до 2006 г. 
Под формата на друг капитал в страната са привлечени над 430 
млн. евро през 2009 г. В отрасловата структура на ПЧИ основен дял 
заемат отраслите финансово посредничество (с дял от близо 29 %) 
и операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес 
услуги (с дял над 16 %). Разпределението по държави показва, че 
най-много ПЧИ за януари–декември 2009 г. са привлечени от Ни-
дерландия (над 30 % от общия размер на ПЧИ), Германия (над 15 
%) и Австрия (над 7 %). Делът на портфейлните инвестиции в брут-
ните международни пасиви на страната остава на ниво 3 % в края 
на 2009 г. 

Частният негарантиран външен дълг бележи намаление през 
2009 г. с около 163 млн. евро, за което най-голям принос имат зак-
ритите депозити от нерезиденти (над 833 млн. евро) и изплатените 
дългосрочни заеми от местни банки (560 млн. евро). Краткосрочните 
заеми на банките нарастват за периода с над 487 млн. евро. Външ-
ният дълг на банките се състои основно (76.5 % към септември 2009 
г.) от задълженията им към банките майки във връзка с финансира-
нето на дейността им у нас. Намалението на ставката по МЗР поз-
волява на банките през периода декември 2008–декември 2009 г. да 
намалят брутния си външен дълг с над 1.5 млрд. евро и съответно 
делът на банките в брутния външен дълг на страната спада до око-
ло 17 % към декември 2009 г. Докато банковата система редуцира 
външните си пасиви, предприятията от небанковия сектор повиша-
ват външните си задължения през 2009 г., макар и в много по-малка 
степен в сравнение с 2008 г. Вътрешнофирмените заеми нарастват 
през годината с над 773 млн. евро, с което делът им в общия раз-
мер на външния дълг се повишава до 42 %. Тази динамика подчер-
тава дългосрочния интерес на чуждестранните лица – собственици 
на местни предприятия, към българската икономика. Получените 
вътрешнофирмени кредити за периода януари–декември 2009 г. са 
в размер на над 2.5 млрд. евро, с което делът на заемите по линия 
на преките инвестиции нараства до около 42 % от външния дълг на 
страната. За 2009 г. брутните валутни резерви на БНБ се увелича-
ват до 18.3 млрд. евро, като през второто полугодие те нарастват с 
над 1 млрд. евро, което компенсира спада им в началото на година-
та вследствие на понижението на МЗР на банките (БНБ 2009: 18). 

Запазването на този инвестиционен интерес към България 
обаче не преодолява факта, че остава изключително висока неси-
гурността по отношение на бъдещата динамика на външните теку-
щи, капиталови и финансови потоци към българската икономика. 
Тази несигурност се поражда не от промяна във вътрешната поли-
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тика, а поради непреодоляно напрежение на международните фи-
нансови пазари. Високата степен на отвореност на българското сто-
панство пренася тази несигурност върху очакваното развитие на 
всички основни макроикономически показатели. Икономическите 
процеси в еврозоната и в глобален аспект са основните детерми-
нанти на динамиката на потоците по платежния ни баланс. 

В отговор на повишената глобална несигурност българското 
правителство предприема мерки, адресиращи евентуалното въз-
никване на ликвидни и капиталови проблеми в икономиката. Под-
държането на режима на паричен съвет при настоящия фиксиран 
курс на лева към еврото се определя като основен гарант за ста-
билността на икономиката и финансовата система. То е основната 
част от плана за противодействие на ефектите от глобалната фи-
нансова криза в България. През октомври 2009 г. е взето решение 
за увеличаване на минималния размер на гарантираните депозити в 
български банки на 100 хил. лв., което е в сихрон с увеличеното 
съответно ниво в ЕС на 50 хил. евро. Това ниво осигурява пълно 
покритие на депозитите на дребните вложители в местните банки. 
Поддържането на стабилна банкова и финансова система е ключов 
фактор, който спомага за нарастването на инвестициите. То е и по-
казател за политическата и икономическата стабилност, за способ-
ността на икономиката на страната да посреща и да се справя с 
външните шокове и за общото ниво на развитие на пазарната ико-
номика. 

През 2010 г. в глобален мащаб ПЧИ нарастват умерено до 
1.24 трлн. щат. дол., но са с около 15 % по-ниски от предкризисните 
си нива. Очакванията са те да нараснат още повече – до 1.7 трлн. 
щат. дол. през 2012 г. и до 1.9 трлн. щат. дол. през 2013 г. (UN 2011: 
xii). Въпреки това посткризисната бизнес среда все още е обхваната 
от несигурност. Рисковите фактори като непредсказуемостта на 
глобалното икономическо управление, възможното разпростране-
ние на суверенната дългова криза и на дисбалансите във фискал-
ния и финансовия сектор, както и растящата инфлация и сигналите 
за прегряване в някои основни развиващи се пазарни икономики 
(като Китай – най-големия получател на ПЧИ, Индия, Индонезия, 
Виетнам и др.) могат да попречат на възстановяването на ПЧИ. 
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 Приток на ПЧИ в България Съотношение „ПЧИ в България/ 
  дефицит по текущата сметка“ 

     
 

Графика 2. 
Източник: БНБ (2011b). Платежен баланс. Януари–август 2011 г., с.34. 

 
В България през 2010 г. се отчита реален икономически рас-

теж от едва 0.2 % – с това темпът на забавяне на деловата актив-
ност у нас е доста по-нисък отколкото в останалите държави от ре-
гиона. Основен принос за възстановяването на растежа има износът 
на стоки и услуги, който нараства с 16.2 % в реално изражение. 
През последното тримесечие на годината вносът на стоки и услуги 
се увеличава вследствие на по-голямо вътрешно търсене, достигай-
ки този за цялата 2010 г. Дефицитът по търговското салдо на пла-
тежния баланс се свива в резултат на положителен номинален рас-
теж на стоковия износ с 33.2 % при значително по-нисък темп (13.4 
%) на нарастване на номиналния стоков внос. Това води и до сви-
ване на общия дефицит по текущата и капиталовата сметка до 0.5 
% от БВП (при 7.6 % през 2009 г.). За разлика от тази позитивна 
тенденция несигурността по отношение на възстановяването на 
световната икономика води до спад на инвестициите в основен ка-
питал (с 16.5 %) и до забавяне на притока на ПЧИ. Наблюдава се 
процес на преструктуриране на икономическите отрасли в страната, 
които в предкризисния период имат много висок темп на растеж. 
Притокът на ПЧИ в България се ограничава съществено и в края на 
2010 г. възлиза на 1.7 млрд. евро, или на 4.9 % от БВП. Чуждите 
инвестиции са насочени предимно към секторите преработваща 
промишленост, производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, транспорт, складиране и съобщения и операции с 
недвижими имоти. По държави най-големите ПЧИ у нас през 2010 г. 
са на Нидерландия, Русия, Великобритания, Германия и др. В ре-
зултат на недостатъчния приток на ПЧИ за компенсиране на погася-
ването на банкови заеми и закриване на депозити на нерезиденти в 
местни банки в България за първи път през последните години е 
отчетен дефицит по финансовата сметка на платежния баланс в 
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размер на 174.4 млн. евро, или 0.5 % от БВП. Тези тенденции про-
дължават да се наблюдават и през 2011 г., когато салдото по фи-
нансовата сметка не само че остава отрицателно, но и нараства – 
дефицитът му е 1.9 % от БВП в края на първото и 2.6 % от БВП в 
края на второто тримесечие. В обстановка на несигурност домакин-
ствата увеличават своята склонност към спестяване и ограничават 
потреблението си, което води до прираст на банковите депозити. 
Това обуславя високата ликвидност на банковата система и въз-
можността банките да намалят брутния си външен дълг през 2010 и 
2011 г. Влоговете на домакинствата остават основният източник на 
финансиране на кредитната дейност на банките. Външните парични 
потоци водят и до намаляване на размера на брутните валутни ре-
зерви през 2011 г. 

Отчитайки ефектите на глобалната финансова криза върху 
българската икономика, се предвижда бавно и плавно възстановява-
не на входящите капиталови и финансови потоци към страната както 
по линия на ПЧИ, така и под формата на дългово финансиране. По 
този начин ще стане възможно българските фирми да активизират 
инвестиционната си дейност и да нарасне банковият ресурс за кре-
дитиране, което от своя страна ще засили икономическата активност 
в страната, а оттук и заетостта и частното потребление. Динамиката 
на финансовите потоци по платежния баланс в краткосрочен период 
обаче ще зависи до голяма степен от развитието на дълговите проб-
леми в еврозоната и от сътресенията в глобален аспект. Стабилизи-
ране на положителния нетен приток на ПЧИ към страната може да се 
очаква при икономическо възстановяване в международен план и 
при засилване на вътрешния икономически растеж, при запазване на 
устойчивостта на местната банкова система и при провеждане на 
разумна фискална политика. Важно значение има и провеждането на 
политика, насочена към създаване на благоприятни и стабилни ус-
ловия за развитие на бизнеса, към насърчаване на износа и ефек-
тивността на експортнориентираните отрасли и към повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

В заключение притокът на преки чуждестранни инвестиции ос-
тава важен стабилизатор по време на глобалната финансова криза. 
ПЧИ играят основна роля в увеличаването на капитала на разполо-
жение на бизнеса, в разширяването на деловата активност, в уско-
ряването на растежа на БВП и в структурната трансформация на 
икономиките. По този начин те подкрепят дългосрочните възмож-
ности за растеж на БВП и на производителността в икономиката. 
Несъмнено обаче всички компоненти на преките инвестиции пре-
търпяват значителен спад в условията на финансова криза, в ре-
зултат на което започва да се говори за рецесия на ПЧИ в глобален 
мащаб. Българската икономика не прави изключение от тези проце-
си, характеризирайки се със забавяне на притока на ПЧИ, ограниче-
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но вътрешно търсене и потребление, ръст на безработицата и пред-
пазлива кредитна политика на банките. Очакванията са за плавно 
възстановяване на икономическия растеж в страната, от една стра-
на, във връзка с ускоряването на икономическата активност в све-
товен мащаб и предприетите фискални и монетарни мерки във во-
дещите икономики, и от друга страна, във връзка с поддържането на 
стабилна банкова система и фискален сектор и с провеждането на 
политика, насърчаваща износа, ефективността на експортнориенти-
раните отрасли и конкурентоспособността на икономиката. 
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ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА ВОДЕЩИТЕ БЪЛГАРСКИ БОРСОВИ КОМПАНИИ 
 

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

 
В предшестващи наши изследвания1 установихме, че водещи-

те български компании през 2010 г. са достигнали оборота от предк-
ризисната 2007 г., като е отчетен дори ръст от 4,80 %. За компании 
като „Софарма“ АД, „Трейс груп холд“ АД, „Биовет“ АД и „Монбат“ 
АД криза в продажбите всъщност няма. И въпреки това цените на 
акциите на компаниите остават на незадоволително равнище, а 
ликвидността им е изключително ниска. 

Доводите, че поради нарасналия риск на инвестициите в цен-
ни книжа инвеститорите намаляват, не са достатъчни, защото там, 
където има възвръщаемост, има и вложения. Но тук възниква въп-
росът допринасят ли в необходимата степен българските компании 
за увеличаване на добавената стойност за акционерите – стойност, 
която на практика увеличава богатството на собствениците. 

Основните подходи за определяне на стойността на една ком-
пания чрез пазарната капитализация, чистата стойност на активите 
и други се използват в продължение на дълги години и продължават 
широко да се прилагат. Недостатък на тези традиционни подходи е, 
че се основават главно на счетоводна информация, съдържаща се в 
отчети за минали периоди. Освен това тези отчети са съставени на 
базата на различни счетоводни стандарти. Но „капиталът, ако има-
ме предвид неговата стойност, е просто дисконтирани бъдещи при-
ходи или с други думи – капитализирани приходи“2. 

Всъщност стойността на една компания се определя от бъде-
щите парични потоци, а не от информацията, посочена в счето-
водния отчет. Тази сентенция стимулира създаването на нови ме-
тоди, като за един от най-добрите се смята методът SVA 
(Shareholders Value Added), или метод на добавена стойност за ак-
ционерите. Използват се също и термините „икономическа добавена 
стойност“ (EVA – economic value added) и „пазарна добавена 
стойност“ (MVA – market value added). 

За да се приложи методът SVA, е необходимо да се опреде-
лят прогнозните парични потоци и дисконтовият фактор, който ще 

                                                 
1 Конарев, А., С. Константинова. Икономиката на българските компании в условията 
на криза. – Във: Национална научна конференция „Изводи от кризата – поуки, пре-
поръки, стратегии“, КИА – Пловдив, 33–41. 
2 Ървинг Фишер (18671947) 
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бъде приложен към тях. Определящо значение имат следните па-
рични потоци: 

1. Печалба след данъци; 
2. Инвестиции в дълготрайни активи (отрицателен паричен 

поток, съответстващ на годишното увеличение на стойността на 
дълготрайните активи); 

3. Инвестиции в работен капитал (отрицателен паричен по-
ток, съответстващ на годишното увеличение на работния капитал); 

4. Чист паричен поток, който представлява алгебричната су-
ма на посочените парични потоци. 

За да се прогнозира равнището на паричните потоци по мето-
да на екстраполацията, се изследваха резултатите на компаниите 
за предшестващите три години и се състави Таблица 1: 

 
Таблица 1 

Динамика на печалбата, инвестициите 
и чистите парични потоци (хил. лв.) 

 
Година 

Компании и показатели 
2008 2009 2010 

I. Туризъм: 
„Албена“ АД 

   

1. Печалба след данъци 13 885 32 020 9 333 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –31 960 –8 606 +9 108 
3. Инвестиции в работен капитал 1 804 7 011 –3 637 
4. Чист паричен поток –16 271 30 424 14 804 
II. Машиностроене: 

„М+С хидравлик“ АД 
 

1. Печалба след данъци 6 627 38 7 474 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –3 300 –1 086 –1 561 
3. Инвестиции в работен капитал –2 650 3 053 –3 659 
4. Чист паричен поток 677 2 005 2 254 
III. Химическа промишленост: 

„Неохим“ АД 
 

1. Печалба след данъци 44 841 0 0 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –7 892 1 055 3 245 
3. Инвестиции в работен капитал –35 917 23 040 12 628 
4. Чист паричен поток 1 032 24 095 15 873 
IV. Цветна металургия: 

„ОЦК“ АД 
 

1. Печалба след данъци 0 5 145 642 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –55 242 –6 252 1 243 
3. Инвестиции в работен капитал 33 866 7 805 –14 567 
4. Чист паричен поток –21 376 6 698 –12 682 
V. Хранителна промишленост:  
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„Зърнени храни България“ АД 
1. Печалба след данъци 8 318 9 734 10 138 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –16 034 –19 786 –7 574 
3. Инвестиции в работен капитал –12 089 +25 725 –12 114 
4. Чист паричен поток –19 805 15 673 –9 550 
VI. Тютюнева промишленост: 

„Благоевград – БТ“ АД 
 

1. Печалба след данъци 11 230 1 533 9 867 
2. Инвестиции в дългосрочни активи 8 876 –1 648 –4 204 
3. Инвестиции в работен капитал –6 663 –396 –6 500 
4. Чист паричен поток 13 443 511 837 
VII. Строителство: 

„Трейс груп холд“ АД 
 

1. Печалба след данъци 4 471 5 566 13 654 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –12 177 –13 707 –10 438 
3. Инвестиции в работен капитал +4 874 +3 717 –8 295 
4. Чист паричен поток –2 832 –4 424 –5 079 
VIII. Фармацевтична промишленост: 

„Софарма“ АД 
 

1. Печалба след данъци 19 295 33 497 40 544 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –44 645 –1 765 –15 076 
3. Инвестиции в работен капитал 25 038 12 653 –29 957 
4. Чист паричен поток –312 44 385 –4 489 
IX. Фуражна промишленост: 

„Биовет“ АД 
 

1. Печалба след данъци 615 5 656 6 231 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –18 937 1 412 –5 819 
3. Инвестиции в работен капитал 10 167 23 223 –16 100 
4. Чист паричен поток –8 155 30 291 –15 688 
X. Добиваща промишленост: 

„Каолин“ АД 
 

1. Печалба след данъци 8 753 7 289 7 935 
2. Инвестиции в дългосрочни активи –46 244 –31 051 1 044 
3. Инвестиции в работен капитал 6 499 28 477 –4 599 
4. Чист паричен поток –30 992 4 715 4 380 
XI. Електротехническа промишленост: 

„Монбат“ АД 
 

1. Печалба след данъци 26 295 16 325 14 606 
2. Инвестиции в дългосрочни активи 28 190 459 24 546 
3. Инвестиции в работен капитал +4 663 –10 782 +14 790 
4. Чист паричен поток 59 148 6 002 53 942 

 
Анализът на Таблица 1 показва, че данните, съдържащи се в 

нея, не представляват надеждна база за прогнозиране чрез екстра-
полация. Кризата е оказала своето негативно влияние върху рав-
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нището и динамиката на показателите. От една страна, равнището 
на показателите варира значително от година на година. От друга 
страна, величината на годишните чисти парични потоци е сравни-
телно малка, а за повечето от компаниите е дори отрицателна. 

За да прогнозираме паричните потоци за следващите четири 
години, приемаме следните допускания: 

1. Чистият паричен поток се формира главно от равнището на 
печалбата след данъци. Това означава, че собствениците се въз-
държат от сериозни инвестиции; 

2. Равнището на печалбата за 2011 г. се определя като средна 
аритметична величина от печалбата за предшестващите три години; 

3. Печалбата за 2012 г. нараства средно с 5 % спрямо 2011 г.; 
4. Печалбата за 2013 г. нараства със 7 % спрямо 2012 г.; 
5. Печалбата за 2014 г. нараства средно с 10 % спрямо 2013 г. 
Моделът за прогнозиране на чистите парични потоци е 

следният: 
 

 






 

 100
100

1


ifnifn CC , (1) 

 
където: 

1ifnC – чист паричен проток (cash flow net) за i+1 година; 

ifnC – чист паричен поток за i-тата година; 

  – годишен процент на нарастване. 
 
Един от най-важните проблеми, които трябва да бъдат решени 

при приложението на метода SVA, е да се определи нормата на 
дисконтиране. За такава е целесъобразно да се приеме среднопре-
теглената цена на капитала на съответната компания. За привлече-
ния (чуждия) капитал цената се смята за очевидна, тъй като същес-
твува твърда или варираща лихва. Собственият капитал също има 
своя цена, която сме определили по следния модел: 

 

 jj
YXPe  , (2) 

където: 

jeP  – цена на собствения капитал (price equity) на j-тата ком-

пания; 
X  – безрискова норма на възвръщаемост (за такава сме из-

ползвали възвръщаемостта на държавните ценни книжа); 
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Y  – пазарна премия (за такава е използвана разликата между 
средната норма на възвръщаемост на фондовата борса и безриско-
вата норма на възвръщаемост); 

j  – бета-коефициент на j-тата компания. 

 
Среднопретеглената цена на капитала (weighted average cost 

of capital) е определена по следния начин: 
 

 jjj nPlcmPeWac  , (3) 

 
където: 

jWac  – среднопретеглена цена на капитала на j-тата компа-

ния; 

jPe  – цена на собствения капитал на същата компания; 

jPlc  – цена на привлечения капитал (price of loan capital) на 

тази компания; 
m  – относителен дял (тегло) на собствения капитал в структу-

рата на общо инвестирания в компанията капитал; 
n  – относителен дял на привлечения капитал. 
 
Дисконтиращият фактор (discount factor) на бъдещите парични 

потоци на изследваните компании е определен по следния модел: 
 

 
  t

j

t
j

Wac
Df




1
1

, (4) 

където: 
t
jDf  – дисконтиращ фактор на паричните потоци на j-тата ком-

пания за t-тата година; 

jWac  – норма на дисконтиране (среднопретеглена цена на ка-

питала) на j-тата година; 
t  – брой години, след които ще се появи съответният паричен 

поток. 
 

След като се използват представените четири модела, се прог-
нозират печалбата и настоящата стойност и се съставя Таблица 2. 
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Таблица 2 
Прогноза за печалбата и настоящата стойност (хил. лв.) 
 

Година 
Компании и показатели 

2011 2012 2013 2014 
I. Туризъм: 

„Албена“ АД 
    

1. Печалба след данъци 18 413 19 337 20 687 22 756 
2. Дисконтиращ фактор 0,924 0,853 0,788 0,728 
3. Настояща стойност 17 014 16 494 16 301 16 566 
II. Машиностроене: 

„М+С хидравлик“ АД 
 

1. Печалба след данъци 4 713 4 949 5 295 5 825 
2. Дисконтиращ фактор 0,919 0,845 0,777 0,714 
3. Настояща стойност 3 982 4 182 4 114 4 159 
III. Химическа промишленост: 

„Неохим“ АД 
 

1. Печалба след данъци 14 947 15 694 16 793 18 472 
2. Дисконтиращ фактор 0,916 0,838 0,768 0,703 
3. Настояща стойност 13 691 13 151 12 897 12 986 
IV. Цветна металургия: 

„ОЦК“ АД 
 

1. Печалба след данъци 1 929 2 025 2 167 2 384 
2. Дисконтиращ фактор 0,911 0,829 0,757 0,687 
3. Настояща стойност 1 757 1 679 1 640 1 638 
V. Хранителна промишленост: 

„Зърнени храни България“ АД 
 

1. Печалба след данъци 9 397 9 867 10 557 11 613 
2. Дисконтиращ фактор 0,927 0,860 0,797 0,739 
3. Настояща стойност 8 711 8 486 8 414 8 582 
VI. Тютюнева промишленост: 

„Благоевград – БТ“ АД 
 

1. Печалба след данъци 7 543 7 920 8 474 9 322 
2. Дисконтиращ фактор 0,934 0,873 0,816 0,763 
3. Настояща стойност 7 045 6 914 6 915 7 113 
VII. Строителство: 

„Трейс груп холд“ АД 
 

1. Печалба след данъци 7 897 8 292 8 872 9 759 
2. Дисконтиращ фактор 0,911 0,829 0,755 0,688 
3. Настояща стойност 7 194 6 874 6 698 6 716  
VIII. Фармацевтична промишленост:

„Софарма“ АД 
 

1. Печалба след данъци 31 112 32 668 34 954 38 450 
2. Дисконтиращ фактор 0,896 0,802 0,718 0,643 
3. Настояща стойност 27 876 26 200 25 097 24 723 
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IX. Фуражна промишленост: 
„Биовет“ АД 

 

1. Печалба след данъци 4 167 4 375 4 682 5 150 
2. Дисконтиращ фактор 0,906 0,820 0,743 0,673 
3. Настояща стойност 3 775 3 587 3 478 3 466 
X. Добиваща промишленост: 

„Каолин“ АД 
 

1. Печалба след данъци 7 992 8 392 8 979 9 877 
2. Дисконтиращ фактор 0,927 0,859 0,796 0,737 
3. Настояща стойност 7 409 7 209 7 147 7 279 
XI. Електротехническа промишленост:

„Монбат“ АД 
 

1. Печалба след данъци 19 075 20 029 21 431 23 574 
2. Дисконтиращ фактор 0,897 0,805 0,723 0,649 
3. Настояща стойност 17 110 16 123 15 495 15 299 

 
В Таблица 2 печалбата след данъци е прогнозирана за четири 

години, т.е. до 2014 г. Но компаниите ще продължават да съществу-
ват и след 2014 г. и да носят възвръщаемост на своите акционери. 
Стойността на компанията след 2014 г. е прието да се нарича „край-
на стойност“ („terminal value“). Съществуват различни подходи за 
нейното определяне. В настоящия случай сме използвали следния 
модел: 

 j

l
j

j Wac

Pat
Tv  , (5) 

където: 

jTv  – крайна стойност на j-тата компания; 

l
jPat  – печалба след данъчно облагане (profit after taxes) на 

същата компания за последната година на прогнозирания период (в 
настоящия случай 2014 г.); 

jWac  – среднопретеглена цена на капитала на j-тата компания. 

 
Като се използват моделите (3) и (5), се съставя Таблица 3. 
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Таблица 3 
Среднопретеглена цена на капитала 
и крайна стойност на компаниите 

 

Компания 
Среднопретег-
лена цена на 
капитала (%) 

Крайна 
стойност 
(хил. лв.) 

1. „Албена“ АД 8,25 275 830 
2. „М+С Хидравлик“ АД 8,79 66 368 
3. „Неохим“ АД 9,21 200 564 
4. „ОЦК“ АД 9,82 24 277 
5. „Зърнени храни България“ АД 7,84 148 125 
6. „Благоевград – БТ“ АД 7,01 132 981 
7. „Трейс груп холд“ АД 9,80 99 582 
8. „Софарма“ АД 11,65 330 043 
9. „Биовет“ АД 10,41 49 472 
10. „Каолин“ АД 7,91 124 867 
11. „Монбат“ АД 11,43 206 247 

 
Данните от Таблица 3 са основа за определяне на настоящата 

стойност, на крайната стойност и на общата стойност на компаниите. 
Настоящата (сегашната) стойност на паричните потоци, фор-

мирани от печалбата след данъци на съответните компании, е оп-
ределена по следния модел: 

 

t
j

l

t

t
jj DfPatPVp .

1



 , (6) 

където: 

jPVp  – настояща стойност (present value), формирана от пе-

чалбите след данъчно облагане на j-тата компания; 
t
jPat  – печалба след данъчно облагане на j-тата година за 

прогнозирания период; 
t
jDf  – дисконтиращ фактор на паричните потоци на j-тата ком-

пания за t-тата година; 
l  – продължителност на прогнозния период (в случая този пе-

риод е четиригодишен – от 2011 до 2014 г.). 
 
Настоящата стойност на крайната стойност на компаниите е 

определена по следния модел: 
 

 
l
jjj DfTvPVtv . , (7) 
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където: 

jPVtv  – настояща стойност на крайната стойност на j-тата 

компания; 

jTv  – крайна стойност на j-тата компания; 

l
jDf

 
– дисконтиращ фактор на j-тата компания за l-тата (пос-

ледната) година на прогнозния период (в настоящия случай 2014 г.). 
 
След като са определени настоящата стойност на чистите па-

рични потоци и настоящата стойност на крайната стойност на ком-
паниите, може да се премине към определяне на общата настояща 
стойност. Моделът, който се използва за тази цел, има следния вид: 

 
 jjj PVtvPVpTPV  , (8) 

където: 

jTPV  – обща настояща стойност (total present value) на j-тата 

компания; 

jPVp  – настояща стойност на чистите парични потоци (в слу-

чая годишната печалба след данъчно облагане) на j-тата компания; 

jPVtv  – настояща стойност на крайната стойност на същата 

компания. 
 
След като се използват моделите (6), (7) и (8), се съставя Таб-

лица 4. 
Таблица 4 

Определяне на общата настояща стойност (хил. лв.) 
 

Компания 
Настояща 
стойност на 
печалбата 

Настояща 
стойност на 
крайната 
стойност 

Обща 
настояща 
стойност 

1. „Албена“ АД 66 375 200 804 267 179 
2. „М+С Хидравлик“ АД 16 437 47 315 63 752 
3. „Неохим“ АД 52 725 140 996 193 721 
4. „ОЦК“ АД 6 714 16 678 23 392 
5. „Зърнени храни България“ АД 34 193 109 464 143 657 
6. „Благоевград – БТ“ АД 27 987 101 465 129 452  
7. „Трейс груп холд“ АД 27 480 68 512 95 992 
8. „Софарма“ АД 103 896 212 218 316 114 
9. „Биовет“ АД 14 306 33 294 47 600 
10. „Каолин“ АД 29 044 92 026 121 070 
11. „Монбат“ АД 64 027 133 854 197 881 
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Трите колони от Таблица 4 са формирани последователно по 
посочените три модела. Последният етап е да се определи добаве-
ната стойност за акционерите. За тази цел се използва следният 
модел: 

 jjj BVETPVSVA  , (9) 

където: 

jSVA  – добавена стойност за акционерите на j-тата компания; 

jTPV  – обща настояща стойност на същата компания; 

jBVE  – балансова стойност на собствения капитал (balance 

value equity) на j-тата компания. 
 
На базата на представения модел (9) се състави Таблица 5. 

 
Таблица 5 

Определяне на добавената стойност за акционерите 
 

Компания 
Обща 

настояща 
стойност

Балансова 
стойност на 
собствения 
капитал 

Добавена 
стойност 
за акцио-
нерите 

1. „Албена“ АД 168 085 329 010 –160 925 
2. „М+С Хидравлик“ АД 59 201 43 880 15 321 
3. „Неохим“ АД 182 760 92 867 89 893 
4. „ОЦК“ АД –45 147 56 261 –101 408 
5. „Зърнени храни България“ АД 66 703 210 820 –144 117 
6. „Благоевград – БТ“ АД 129 452 212 910 –83 458 
7. „Трейс груп холд“ АД 89 337 51 704 37 633 
8. „Софарма“ АД 210 114 295 959 –85 845 
9. „Биовет“ АД 19 797 70 144 –50 347 
10. „Каолин“ АД 62 761 123 019 –60 258 
11. „Монбат“ АД 156 347 130 128 26 219 

 
Данните от Таблица 5 са впечатляващи. От всички изследвани 

единадесет водещи публични компании само четири се очаква да 
добавят стойност за акционерите през прогнозирания период. При 
това величината на тази добавена стойност е сравнително малка. 
Останалите седем публични компании се очаква да отнемат значи-
телна част от богатството на акционерите, представено чрез собст-
вения капитал. Сред тях са такива компании като „Софарма“ АД и 
„Биовет“ АД, които на практика не намалиха приходите и печалбите 
си по време на кризата. Вероятно това е една от причините цените 
на тези компании да продължават да се задържат на сравнително 



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

 58 

ниско равнище. Същевременно връзката с борсовите цени и с паза-
ра като цяло е обратнопропорционална. Фондовият пазар в Бълга-
рия и неговите незадоволителни параметри влияят неблагоприятно 
върху редица борсови показатели на компаниите. По този начин 
кризата оказва двойно негативно отражение върху икономиката на 
водещите публични компании (на практика двойно дисконтиране на 
техните стойности): 

– от една страна, намалява параметрите на реалния бизнес на 
компаниите, и особено на приходите и печалбата; 

– от друга страна, влошава борсовите параметри на компани-
ите, като намалява средната възвръщаемост на Българската фон-
дова борса, цените на акциите, а същевременно увеличава общия и 
специфичния риск. 

Проведеното изследване дава възможност да се направят 
следните изводи: 

1. Цените на акциите и стойността на компаниите зависят от 
редица фактори, един от които е добавената стойност, която самите 
компании създават за своите собственици (акционерите). 

2. Основните (традиционните) подходи, които се използват за 
определяне на стойността на една компания чрез пазарната капи-
тализация и чистата стойност на активите, се основават на счето-
водна информация за минали периоди. 

3. Стойността на една компания се формира от очакваните 
парични потоци, а не от информацията, представена в счетоводния 
отчет. Тази обективна истина стимулира създаването на нови под-
ходи и методи, като за един от най-добрите се смята методът SVA – 
метод на добавената стойност на акционерите. 

4. Протичащата икономическа криза не създава необходимите 
условия за устойчивост на икономическите процеси и убедителност 
на прогнозите за бъдещите парични потоци. Независимо от това 
методите, базирани на очакванията за бъдещето, са много по-
полезни от методите, основани на информацията за миналото. 

5. За приложение на метода SVA в реалните условия на бъл-
гарската действителност бе разработена технология, която съдържа 
девет модела и пет матрици. Особено интересни сред тях са моде-
лът за определяне на цената на собствения капитал, моделът за 
дисконтиращия фактор, моделът за крайната стойност и моделът за 
определяне на добавената стойност на акционерите. 

6. Изследването, проведено за единадесет водещи български 
борсови компании, показа, че само за четири от тях се очаква да 
добавят стойност за акционерите през прогнозирания период (2011–

2014 г.), като величината на тази добавена стойност е сравнително 
малка. Останалите седем борсови компании се очаква да отнемат 
значителна част от богатството на акционерите, представено чрез 
собствения капитал. Сред тях са такива компании като „Софарма“ 
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АД и „Биовет“ АД, които не намалиха приходите и печалбата си по вре-
ме на криза. 

7. Кризата оказва двустранно негативно отражение (двойно дис-
контира) върху добавената стойност за акционерите: 

– от една страна, намалява параметрите на реалния бизнес, и 
особено приходите и печалбата; 

– от друга страна, влошава борсовите показатели на компани-
ите, намалява средната възвръщаемост на борсата и цените на 
акциите, увеличава общия и специфичния риск. 
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РАБОТЕН И ИЗПОЛЗВАН КАПИТАЛ В ТУРИЗМА 

 
гл.ас. д-р Снежинка Константинова 

 
Ефективното управление на туристическия сектор и в частност 

на основните му икономически единици – туристическите предприя-
тия, е свързано със задълбочено познаване на инструментариума 
за анализ, моделиране и прогнозиране на икономическите процеси 
и явления. Важно място в този инструментариум заемат показате-
лите (индикаторите) за характеризиране на първия основен доку-
мент на всяко предприятие – баланса. От всички възможни комби-
нации за генериране на такива показатели най-широко приложение 
в международната практика намират следните четири показателя, 
наричани основни балансови термини: 

– общи активи; 
– използван капитал; 
– чиста стойност; 
– работен капитал. 
В други публикации1 се изследва равнището и динамиката на 

два от тези показатели (общи активи и чиста стойност) на извадка 
от публични туристически компании. Определен научен и практи-
чески интерес представлява да се анализират равнището и динами-
ката на другите два показателя – работен капитал и използван капи-
тал. Такива изследвания не се намират в българската икономичес-
ката литература. 

„Използван капитал“ е термин, който широко се прилага в ико-
номиката на предприятията на развитите държави, но у нас е все 
още непознат. Неговото равнище се определя по следния модел: 

 

 laac CCFU  , (1) 

където: 

cU   използван капитал (used capital); 

aF   дълготрайни активи (fixed (long-term) assets); 

aC   краткотрайни активи (current assets); 

lC   краткосрочни задължения (current liabilities). 

                                                 
1 Конарев, А., С. Константинова. Изследване на финансово-икономическото състоя-
ние на туристическите фирми в условията на криза. – Във: Национална научна кон-
ференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии“, КИА – Пловдив, 2011, 
33-41. 
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В зависимост от наличната информация за определянето на 
равнището на използвания капитал може да се приложи и следният 
модел:  

 lc FEU  , (2) 

където: 
E  – собствен капитал (equity); 

lF  – дългосрочни задължения (fixed liabilities). 

 
Двата модела дават идентични резултати. Те показват, че раз-

ликата между сумата на всички активи на компанията (общите акти-
ви) и използвания капитал намира израз в краткосрочните задълже-
ния, които не се включват в този капитал. На практика използваният 
капитал представлява дългосрочния капитал. 

Работният капитал е важен индикатор за ликвидността на ком-
панията. Той може да бъде определен чрез следния модел: 

 

 lac CCW  , (3) 

където: 

cW  – работен капитал (working capital). 

 
Възможно е да се използва и друг модел за определяне на 

работния капитал: 

 alc FFEW   (4) 

 
Съдържанието на символите е представено в моделите (1), (2) 

и (3). 
Равнището на работния капитал е от голямо значение за ха-

рактеризиране на способността на компанията да посреща текущи-
те си задължения. Тя е различна и в известен смисъл противопо-
ложна на ефективността и благосъстоянието. 

Ефективността изисква да се включват колкото е възможно 
повече ресурси (активи) в кръгооборота на бизнеса. Така намалява 
резервът (остатъкът от ликвидни активи), предназначен за погася-
ване на текущи задължения, някои от които имат неочакван харак-
тер. От друга страна благосъстоянието зависи в голяма степен от 
наличието на общи активи, и особено на дълготрайни активи. Струк-
турата на активите на туристическите компании се характеризира с 
висок относителен дял на дълготрайните активи, а най-голям дял в 
последните имат сградите, земите и съоръженията. По принцип и 
особено в настоящия период на икономическата криза и на стагна-
ция на пазара на недвижими имоти тези активи са трудно ликвидни 
и не могат да бъдат трансформирани в пари. Известно е, че в мо-
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мента на пазара се продават над 700 хотела – собственост на раз-
лични български компании. Така че е възможно някои компании да 
имат голямо благосъстояние, но ниска ликвидност. 

Съществува пряка връзка между работния капитал и използ-
вания капитал на една компания, която може да се представи чрез 
следния модел: 

 acc FUW   (5) 

 
Моделът показва, че работният капитал е онази част от дъл-

госрочните капитали, които не са инвестирани в дълготрайни акти-
ви. Процесът на превръщане на една бизнес идея в бизнес модел, а 
след това и реализирането ѝ в действащ бизнес, е свързан с инвес-
тиране на дългосрочни капитали както от собствениците, така и от 
заеми. 

В туризма преобладаваща част от тях се използва за придоби-
ване на дълготрайни активи. Друга част от тях остават за посреща-
не на текущите (ежедневните) разходи на бизнеса. Тази част имен-
но представлява работният капитал. С развитието на бизнеса пот-
ребността от работен капитал нараства. Тази потребност се удов-
летворява чрез допълнителни дългосрочни капитали (задържана 
печалба, неразпределена печалба, дългосрочни заеми, а при липса 
на други възможности – чрез продажба на дълготрайни активи). 

За да се изследва равнището и динамиката на използвания 
капитал в туристическите компании, се формира извадка от публич-
ни акционерни дружества и се състави Таблица 1: 

Таблица 1 
Равнище и динамика на използвания капитал 

в туристическите компании (хил. лв.) 
 

Година 
Компании и показатели 

2007 2008 2009 2010 
1. „Албена“ АД 392 282 423 343 441 663 437 962 
2. „Златни пясъци“ АД 110 216 117 184 117 977 115 686 
3. „Слънчев ден“ АД 71 106 66 680 62 598 59 701 
4. „Слънчев бряг“ АД 89 419 73 396 55 827 66 907 
5. „София хотел Балкан“ АД 87 410 88 540 85 653 86 557 
6. „Грандхотел Варна“ АД 7 313 7 298 6 943 6 728 
7. „Пампорово“ АД 33 803 33 305 22 327 20 762 
8. „Велина“ АД 6 653 5 874 5 424 5 376 
9. „Св. св. Константин и Елена“ АД 42 171 44 064 37 208 40 515 
10. „Верея тур“ АД 2 908 2 946 3 011 3 226 
11. „Прайм турист“ АД 3 634 3 634 3 652 3 630 

Всичко: 846 915 866 264 842 283 847 050 
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Данните от Таблица 1 показват, че равнището на използвания 
капитал не се променя съществено през годините на анализирания 
период. Слабо нарастване се наблюдава в три компании („Албена“ 
АД, „Златни пясъци“ АД и „Верея тур“ АД), докато в останалите ком-
пании този капитал е намалял. Най-съществено се понижава изпол-
званият капитал на „Пампорово“ АД. Най-важният извод от анализа 
на данните е, че компаниите не намаляват дългосрочните капитали 
(например чрез продажба на дълготрайни активи), за да решават 
проблеми. Тази стратегия може да доведе до нарастване на ликви-
дационния риск, защото приходите и паричните потоци намаляват. 
Определена светлина върху тенденциите на ликвидния риск ще се 
получи след изследване на динамиката на работния капитал. 

Прави силно впечатление резултатът, получен от анализа на 
структурата на капитала. Използваният капитал, наричан още „пос-
тоянен капитал“, представлява 93,95 % от общия капитал на „Албе-
на“ АД; 82,67 % от общия капитал на „Златни пясъци“ АД; 86,83 % от 
общия капитал на „Слънчев ден“ АД. Този висок относителен дял на 
използвания капитал в структурата на общия капитал съществува и 
в други туристически компании с изключение на „Пампорово“ АД, 
където променливият капитал (60,67 %) има по-висок относителен 
дял от постоянния капитал (39,33 %). 

За да се анализира ефективността на използвания капитал, се 
прилага следният модел: 

,100.
C

AT

U

P
ROCU   

където: 
ROCU  – възвръщаемост на използвания капитал (return on 

capital used). В някои източници този показател е известен под наи-
менованието ROCE  (return on capital employed); 

ATP  – печалба след данъци (profit after taxes). 

 
С помощта на модела се състави Таблица 2: 
 

Таблица 2 
Възвръщаемост на използвания капитал 

в туристическите компании (%) 
 

Година 
Компании и показатели 

2007 2008 2009 2010 
1. „Албена“ АД 4,52 3,43 7,25 2,10 
2. „Златни пясъци“ АД –4,31 8,81 –0,99 0,39 
3. „Слънчев ден“ АД 2,76 –2,30 –2,29 0,28 
4. „Слънчев бряг“ АД –0,78 –13,49 –12,08 –12,62 
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5. „София хотел Балкан“ АД –2,99 –0,98 –1,42 –1,36 
6. „Грандхотел Варна“ АД 11,21 –1,34 2,20 1,59 
7. „Пампорово“ АД 0,07 –0,56 –14,51 –14,22 
8. „Велина“ АД 5,50 –3,18 0,57 –0,39 
9. „Св. св. Константин и Елена“ АД 3,50 3,34 4,92 10,96 
10. „Верея тур“ АД 19,29 13,14 2,06 6,66 
11. „Прайм турист“ АД 0,00 0,00 0,49 –0,60 

Средна възвръщаемост: 1,68 1,49 2,33 0,14 
 
Тенденциите, формирани от възвръщаемостта на използвания 

капитал, следват динамиката на печалбата след данъци. Това се 
дължи на липсата на тенденции в динамиката на използвания капи-
тал. Общият извод е ниско равнище на възвръщаемост, съпроводе-
на с нестабилност по отделните години. Само три компании са пос-
тигнали положителна възвръщаемост през годините на кризата – 
„Албена“ АД, „Св. св. Константин и Елена“ АД и „Верея тур“ АД. При 
останалите компании възвръщаемостта се колебае паралелно с 
колебанията на финансовия резултат (от печалба до загуба), а в 
две компании („Слънчев бряг“ АД и „София хотел Балкан“ АД) липс-
ва възвръщаемост през целия период поради реализирани загуби. 

Среднопретеглената възвръщаемост на използвания капитал 
на цялата съвкупност от компании очертава трайна тенденция на 
намаление. Тази тенденция не е ясно изразена поради реализирани 
приходи и печалби извън туристическия бизнес (продажба на недви-
жими имоти от „Златни пясъци“ АД през 2008 г.; операции с ценни 
книжа от „Албена“ АД през 2009 г. и от „Св. св. Константин и Елена“ 
АД през 2010 г. и др.). 

За да се определи равнището и за да се разкрият тенденциите 
в изменението на работния капитал, се състави Таблица 3: 

 
Таблица 3 

Равнище и динамика на работния капитал (хил. лв.) 
 

Година 
Туристически компании 

2007 2008 2009 2010 
1. „Албена“ АД –16 486 –15 517 –7 665 –1 799 
2. „Златни пясъци“ АД 18 607 23 881 25 401 25 907 
3. „Слънчев ден“ АД –9 525 –8 360 16 224 15 127 
4. „Слънчев бряг“ АД 28 881 6 136 –104 1 643 
5. „София хотел Балкан“ АД –1 778 –3 095 –5 710 –3 326 
6. „Интерхотели“ АД, В. Търново 3 995 3 903 2 367 2 128 
7. „Пампорово“ АД –7 169 –14 080 –25 266 –24 222 
8. „Велина“ АД 404 –783 –921 –638 
9. „Св. св. Константин и Елена“ АД 834 1 278 –23 596 –20 612 
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10. „Верея тур“ АД –356 –380 –387 –45 
11. „Прайм турист“ АД 3 624 3 624 3 564 3 458 

Всичко: 21 021 –3 393 –16 093 –2 379 
 
Данните от тази таблица съдържат изненадващи резултати. 

Най-голямата туристическа компания в България – „Албена“ АД, на 
практика осъществява дейност без наличието на работен капитал. 
Същото се отнася за още три компании – „София хотел Балкан“ АД, 
„Пампорово“ АД и „Верея тур“ АД. В останалите компании равнище-
то на работния капитал се колебае от наличие до липса. Единствено 
в „Златни пясъци“ АД работният капитал очертава стабилна тенден-
ция на нарастване. Положително е равнището на работния капитал 
през четирите години на анализирания период в още две компании 
– „Интерхотели“ АД и „Прайм турист“ АД. При тях обаче се е очерта-
ла, макар и слаба, тенденция на намаляване на работния капитал. 

Общият извод за цялата съвкупност от компании е, че работ-
ният капитал през годините на кризата намалява, което води до 
значително увеличаване на ликвидния риск. В последната предкри-
зисна 2007 г. съвкупността от туристически компании разполага с 
определен работен капитал. След нея обаче работен капитал липс-
ва – състояние, което съдържа голяма потенциална опасност от 
ликвидна криза. За нас няма да бъде изненада, ако някои от изс-
ледваните компании последват съдбата на „Алма тур“ АД, която в 
настоящия момент изпитва ударите на тежка ликвидна криза, като е 
изпаднала в неплатежоспособност. Независимо от наличието на 
сериозни дълготрайни активи, на големи собствени хотели лик-
видната криза вероятно ще доведе „Алма тур“ АД до състояние на 
несъстоятелност. 

Определен интерес за теорията и практиката представлява 
отношението между работния и използвания капитал. По същество 
това отношение характеризира структурата на дългосрочния капи-
тал, като го разделя на две части: 

– първа част, която обслужва текущите нужди на бизнеса (тази 
част е акумулирана в текущи активи); 

– втора част, която изгражда дългосрочната конструкция на 
бизнеса (тази част е акумулирана в нетекущи активи). 

След като се използваха данните на туристическите компании, 
включени в извадката, се състави Таблица 4. 
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Таблица 4 
Структура на дългосрочния капитал 

(коефициент „работен към използван капитал“) 
 

Година 
Компании и показатели 

2007 2008 2009 2010 
1. „Албена“ АД –0,042 –0,037 –0,017 –0,004 
2. „Златни пясъци“ АД 0,169 0,204 0,215 0,224 
3. „Слънчев ден“ АД –0,134 –0,125 0,259 0,253 
4. „Слънчев бряг“ АД 0,323 0,084 –0,002 0,024 
5. „София хотел Балкан“ АД –0,020 –0,035 –0,067 –0,038 
6. „Интерхотели“ АД, В. Търново 0,546 0,535 0,341 0,316 
7. „Пампорово“ АД –0,212 –0,423 –1,132 –1,167 
8. „Велина“ АД 0,061 –0,133 –0,170 –0,119 
9. „Св. св. Константин и Елена“ АД 0,020 0,029 –0,634 –0,509 
10. „Верея тур“ АД –0,122 –0,129 –0,128 –0,014 
11. „Прайм турист“ АД 1,000 1,000 0,976 0,953 

Средна възвръщаемост: 0,025 –0,004 –0,019 0,003 
 
Анализът на данните дава възможност да се прогнозира на-

растващ ликвиден риск в дейността на туристическите компании. В 
базовата година преди кризата (2007 г.) много малка част от посто-
янния (използвания) капитал се отнася към първата част – само 
2,48 %. От първата година на кризата (2008 г.) работният капитал 
вече е отрицателен, което означава, че част от променливия капи-
тал (текущите пасиви) е трансформиран в нетекущи активи. Ако 
през 2008 г. тази част е много малка (0,39 %), през 2009 г. тя нарас-
тва на 1,91 %, а през 2010 г. намалява на 0,28 %. Основният извод 
е, че в туризма е нарушено златното финансово правило, което 
изисква мениджърите да не трансформират краткосрочни пасиви в 
дълготрайни активи. 

Представеното изследване дава възможност да се направят 
следните по-важни изводи, които по същество са предложения за 
взимане на управленски решения от мениджърите на туристически-
те компании: 

1. Работният и използваният капитал са почти непознати, но 
важни балансови термини за практиката у нас, които мениджърите 
трябва да прилагат като ключови коефициенти в управлението на 
компаниите. 

2. Съставените модели за определяне на двата вида капитал 
са удобни за приложение в практиката на туристическите компании. 

3. Мениджърите трябва да разграничават понятията „лик-
видност“, „ефективност“ и „благосъстояние“, като използват подхо-
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дящ инструментариум за количественото им характеризиране, наб-
людение и контрол. 

4. Използваният капитал представлява дългосрочно инвести-
раният капитал в компанията. Работният капитал е важен индикатор 
на ликвидността. Той изразява онази част от дългосрочния капитал, 
която не е инвестирана в дълготрайни активи, а служи за посрещане 
на текущите нужди на бизнеса. 

5. Анализът на данните на извадка от единадесет туристичес-
ки компании показва, че управленските им органи не намаляват из-
ползваните (дългосрочните) капитали, за да решават проблеми, 
възникнали в периода на криза, и особено ликвидни проблеми. Об-
ръщаме внимание на мениджърите, че тази стратегия води до на-
растване на ликвидния риск в условията на продължаваща криза, 
когато приходите и паричните потоци намаляват. 

6. Туристическият бизнес у нас се характеризира с висок отно-
сителен дял на използвания (дългосрочния) капитал в структурата 
на общоинвестирания капитал. Анализът разкри още, че възвръща-
емостта на използвания капитал е на ниско равнище, съпроводено с 
нестабилност по отделните години. Формирала се е трайна тенден-
ция на намаляване на възвръщаемостта през анализирания период. 

7. Изследването на равнището на работния капитал разкрива 
неочаквани за мениджърите и анализаторите резултати. Големи 
туристически компании на практика осъществяват дейност без на-
личието на работен капитал. За цялата съвкупност от туристически 
компании се очертава тенденция на бързо намаляване на работния 
капитал в годините на криза. 

8. С подчертана тревожност обръщам внимание на мениджъ-
рите, че тази тенденция генерира опасност с голям потенциал за 
възникване на ликвидни кризи. Възможно е някои от изследваните 
туристически компании да последва съдбата на „Алма тур“ АД, коя-
то в настоящия момент е в тежка ликвидна криза с перспектива за 
несъстоятелност. 

9. Анализът на структурата на дългосрочния капитал чрез ко-
ефициента „работен към използван капитал“ дава възможност да се 
прогнозира нарастващ ликвиден риск в дейността на туристическите 
компании. Мениджърите в туризма нарушават златното финансово 
правило, като трансформират краткосрочни пасиви в дълготрайни 
активи. 
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ВЗАИМНО ИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ АЛТЕРНАТИВИ 

И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА 
 

д-р Десислава Костова-Пикет 
 
Наличието на взаимно изключващи се алтернативи, или разп-

ределението на капитала затруднява инвестиционния анализ. Тази 
статия пояснява как да се анализират инвестициите в такива ситуа-
ции. Две инвестиции са взаимно изключващи се, ако приемането на 
едната изключва бъдещата реализация на другата. Например пост-
рояването на мост – стоманен или бетонен, поставянето на 12-
инчов вместо на 8-инчов нефтопровод или пътуването с кола вмес-
то със самолет – всички са взаимно изключващи се алтернативи. 
Във всеки от случаите има повече от един начин да се постигне да-
дена задача и целта е да се избере най-подходящият. Взаимно изк-
лючващите се инвестиции са различни от независимите инвестиции, 
при които всяка възможност може да бъде анализирана поотделно и 
независимо от други инвестиции. 

Когато инвестициите са независими и решението опира само 
до приемане или отхвърляне, НТС (нетна текуща стойност), ОИР 
(отношение между изгода и разход) и ВНВ (вътрешно ниво на възв-
ръщаемост) са еднакво добри стойности за изгодата. Ще достигнете 
до същото инвестиционно решение без значение коя от тези 
стойностни мерки използвате. Ще разгледаме пример, когато инвес-
тициите са взаимно изключващи се. Да предположим, че петролна и 
газова компания обмислят два алтернативни дизайна за нови бен-
зиностанции и искат да ги оценят с 10 % дисконтово ниво. Както 
показва диаграмата на Фигура 1 за движението на парите, по-
евтината възможност включва настояща инвестиция от $522 000, 
носеща очакван доход от $100 000 годишно за 10 години; по-скъпият 
вариант струва $1, 1 млн., но поради по-голямата привлекателност 
за клиентите се очакват $195 000 годишно за 10 години. 

Таблица 1 представя трите стойности за изгодата от всяка 
една инвестиция. Всички те показват, че и двете опции са привлека-
телни, НТС е положителен, ОИР е по-голямо от 1.0, а ВНВ надви-
шава възможната цена на петролната компания. Ако е възможно, 
петролната компания трябва да направи и двете инвестиции, но 
понеже са взаимно изключващи се, няма смисъл от технологична 
гледа точка. Така че вместо просто одобряване или отхвърляне на 
инвестиции, петролната компания трябва да ги претегли и да избере 
по-добрата. Когато се стигне до сравняване на инвестиции обаче, 
трите стойности за изгода не излъчват един и същ сигнал, понеже, 
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въпреки че по-евтината опция има по-високи ОИР и ВНВ, има по-
нисък НТС от тази на по-скъпата. 

За да преценим коя стойност на изгодата е по-подходяща за 
взаимно изключващите се алтернативи, нужно е само да запомним, 
че НТС е директна мярка за очакваното увеличение на богатството, 
създадено от инвестицията. 

След като по-скъпата опция ще увеличи богатството с $98 275 
в сравнение само с $92 500 за по-евтината, по-скъпата е очевидно 
превъзхождаща. 

Проблемът с ОИР и ВНВ за взаимно изключващите се алтер-
нативи е, че те са нечувствителни към мащаба на инвестициите. 
Като краен пример бихте ли предпочели 80 % възвръщаемост на $1 
инвестиция, или 50 % възвръщаемост на $1 млн. инвестиция? Не-
съмнено при взаимно изключващи се инвестиции е наложително да 
има мащаб, а това води до ползата от НТС като подходящото изра-
жение на изгодата. 
 
 $100 000 $195 000 
 
 
 
 
$522 000 По-евтин вариант $1,1 млн. Скъп вариант 
 
 

Фигура 1. Диаграми на паричните потоци 
за алтернативни проекти на бензиностанции 

 
Таблица 1 

Стойности на изгодата от бензиностанциите 

 
Какво стана с другите $578 000? 
Някои читатели могат да помислят, че предишните разсъжде-

ния са незавършени, тъй като не сме казали нищо за това какво 
може да направи петролната компания с тези $578 000, които би 
спестила, ако избере по-евтината опция. Би изглеждало, че, ако 
това спестяване може да бъде инвестирано при значително атрак-
тивна доходност, по-евтиният вариант може все пак да се окаже 
превъзхождащ. Ще отправим това опасение към отдел „Капиталово 

 НТС ОИР 
 10 % 10 % ВНВ 

По-евтин вариант $92 500 1.18 14 % 
Скъп вариант $98 275 1.09 12 % 
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разпределение“. Засега е достатъчно да се каже, че такъв проблем 
се появява само при фиксирани лимити за количеството пари на 
разположение на петролната компания за инвестиции. Когато ком-
панията може да събере достатъчно пари, за да направи всички 
инвестиции обещаващи и с положителен НТС, най-доброто прило-
жение на евентуално спестени пари от инвестирането в евтини ва-
рианти ще бъде да се инвестира в НТС-нулеви възможности. Тъй 
като те не увеличават богатството, всички така спестени пари от 
избора на по-евтиния вариант не променят решението ни. 

Неравнопоставени продължителности (животи) 
Примерът за петролната и газовата компания удобно приема 

за дадено, че и двете обслужващи станции са имали еднакъв 10-
годишен живот, което невинаги е така. Когато алтернативите имат 
различна продължителност, едно просто сравнение на НТС е обик-
новено уместно. Например компания се опитва да избере дали да 
построи дървен или стоманен мост: 

– дървеният мост има първоначална цена $125 000, изисква 
годишни разходи по поддръжка $15 000 и ще издържи 10 години; 

– металният мост струва $200 000, изисква $5000 годишна 
поддръжка и ще издържи 40 години. 

Коя е по-добрата покупка? Ориентировъчно при 15 % дискон-
тиране настоящата стойност на дървения мост над очакваните 10 
години живот е $150 190 ($125 000 + 5.019 x $15 000). Това се срав-
нява със сметките за металния мост над очакваните 40 години из-
дръжливост – $233 210 ($200 000 + 6.642 x $5000). Така че, ако цел-
та е да се минимизира цената на моста, простата съпоставка на 
настоящите цени показва, че дървената конструкция очевидно пе-
чели. Пренебрегва се обаче разликата в издръжливостта на двата 
моста, като се загатва, че, ако компанията построи дървен мост, 
такъв няма да ѝ е нужен изобщо след 10 години. 

Когато сравняваме взаимно изключващи се алтернативи с 
различен живот на функциониране, е необходимо да се разгледа 
всяка една от тях от гледна точка на общия инвестиционен хори-
зонт. Например да предположим, че нашата компания смята, че ще 
има нужда от мост за 20 години. Заради инфлацията дървен мост 
ще струва $200 000 да бъде реконструиран след тези 10 години. А 
остатъчната стойност на металния мост след 20 години ще е $90 
000. Следват диаграми на потока на парите за двете опции. 

Така настоящата стойност на дървения мост е $268 285 ($125 
000 + 6.259 x $15 000 + 0.247 x $200 000), а тази на металния мост е 
$225 805 ($200 000 + 6.259 x $5000 – 0.061 x $90 000). Заедно срав-
нени за период от 20 години, металният мост има по-ниска настоя-
ща стойност. 
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Стоманен мост (хил. дол.) 
 
Разпределение на оскъден капитал 
Досега в дискусията се допускаше за дадено, че компаниите 

имат лесен достъп до парите на цена, равна на дисконтиращия про-
цент. Другата крайност е разпределението на капитала, когато той е 
оскъден. При оскъден капитал компанията има фиксиран инвести-
ционен бюджет, който тя не може да превиши. Както беше вярно за 
взаимно изключващите се алтернативи, така и при оскъдния капи-
тал се изисква да подредим инвестициите по приоритет, вместо 
просто да ги одобрим или да ги отхвърлим. Но въпреки тази прилика 
тези две условия са напълно различни. При взаимно изключващите 
се алтернативи парите са на разположение, но поради технологични 
причини компанията не може да направи всички инвестиции. При 
оскъдния капитал може да е технологично възможно да се направят 
всички инвестиции, но няма достатъчно пари. Тази разлика е повече 
от езикова, тъй като, както следващият пример илюстрира, приро-
дата на процеса на подреждане по приоритет е фундаментално 
различна в двата случая. 

Да предположим, че компанията С има ограничен инвестицио-
нен бюджет от $200 000 и ръководството е откроило четири незави-
сими инвестиционни възможности, показани на Таблица 2. Според 
трите стойности на изгода всички инвестиции трябва да се напра-
вят, но това е невъзможно, защото общата им сума превишава бю-
джета на С. Виждайки подреждането на инвестициите по приоритет, 
НТС определя А като най-добра инвестиция, следвана от B, C и D в 
тази последователност, докато ОИР и ВНВ посочва C за най-добра, 
след нея D, B и A. Така знаем, че А е или най-добрата, или най-
лошата инвестиция 
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Таблица 2 
Четири независими инвестиционни възможности в условията 

на оскъден капитал (капитален бюджет = $200 000) 
 

 
За да извлечем смисъл от тази подредба, трябва за запомним, 

че основната ни цел, докато изчисляваме инвестиционните опции, е 
да увеличим богатството си. Разпределение на оскъден капитал оз-
начава, че компанията трябва да направи пакет от инвестиции, кои-
то да предизвикват най-висок общ НТС. Как да се направи това? 
Единият начин е да се прегледа всеки възможен пакет от инвестиции 
с обща цена, по-ниска от бюджетното ограничение, и да се избере 
пакет с най-висок общ НТС. Кратката процедура е да се подредят 
инвестициите според своя ОИР, да се разглеждат от горе на долу и 
да се одобряват тези от тях, докато парите свършат или докато ОИР 
спадне под 10. Това предполага, че С трябва да приеме проекти C, D 
и 7/12 от B за цялостен НТС от $16 000 (6000 + 6000 + 7/12 x 8000). 
Трябва да се направят само 7/12 от B, защото компанията разполага 
само със $70 000, останали след приемането на C и D. 

Защо е погрешно да подреждаме инвестициите по техния НТС 
при оскъден капитал? Защото при тези условия сме заинтересовани 
от печалбата за инвестиран $1, а не само от общата печалба. При-
мерът с С илюстрира това. Инвестиция A има най-висок НТС – $10 
000, но най-нисък НТС за $1. След като тук има ограничение при 
инвестирането, трябва да погледнем към печалбата от $1 при под-
реждането на инвестициите по приоритет. Това е работата на ОИР. 

Два други детайла заслужават да се споменат. В предишния 
пример ВНВ подрежда опциите по същия начин като ОИР, но неви-
наги случаят е такъв. Оказва се, че, когато две подредби се разли-
чават, ОИР е правилният. Защо подрежданията се различават и 
защо ОИР е превъзхождащ – няма да разискваме тук. Достатъчно е 
да запомните, че, ако ги класирате според ВНВ вместо според ОИР, 
понякога е възможно да сгрешите, но във въртележката на живота 
няма да има толкова голямо значение. Втора подробност е, когато 
частичните инвестиции не са възможни и няма смисъл С да инвес-
тира в 7/12 от проекта B – подредба според коя да е стойност на 
изгодата е ненадеждна и човек трябва да се залови с уморителния 

  Првоначални НТС ОИР 
Инвестиции разходи при 12 % при 12 % ВНВ 

 А $200 000 $10 000 1.05 14.4 % 
 B $120 000  8000 1.07 15.1 % 
 C $50 000  6000 1.12 17.6 % 
 D $80 000  6000 1.08 15.5 % 
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метод на разглеждане на всеки възможен пакет от инвестиции в 
търсене на най-големия общ НТС. 

Проблемът с бъдещите инвестиции 
В предишната дискусия се приемаше за дадено, че, докато 

дадена инвестиция има положителен НТС, е по-добре тя да се нап-
рави, вместо парите да стоят „без работа“. При условия на оскъден 
капитал обаче това може да не е вярно. Например да предположим, 
че финансовият директор на С смята, че за шест месеца учените на 
компанията ще разработят нов продукт на стойност $200 000 с НТС 
от $60 000. В такъв случай най-добрата стратегия за компанията е 
да се въздържи от всички предложени сегашни инвестиции и да 
запази парите си за новия продукт. 

Този пример илюстрира, че оценката на инвестициите при ос-
къдност на капитала включва много повече от проста преценка на 
настоящите възможности; също включва и сравнение между теку-
щите възможности и изгледите за бъдещето. Практическата 
трудност на сравнението е, че не e разумно да се очаква от мени-
джъра да има повече от бегла представа за това какви инвестиции-
те ще се появят в бъдеще. Следователно невъзможно е да се реши 
с убеденост дали е по-добре да се инвестира в настоящ проект, или 
да се изчакат по-привлекателни бъдещи възможности. Това означа-
ва, че практическата оценка на инвестицията при условия на оскъ-
ден капитал изисква висока степен на субективна оценка. 

Дървото на решенията 
Взаимно изключващите се алтернативи и оскъдността на ка-

питала допълнително усложняват вече обърканата тема. За да ре-
зюмира ситуацията, Фигура 2 представя главното бюджетно дърво 
на решенията. То посочва стойностите на изгодата, които са подхо-
дящи при различните описани обстоятелства. Например, ако 
следваме ниския клон на дървото, виждаме, че, когато оценяваме 
инвестиции при оскъдност на капитала, които са независими и могат 
да бъдат частично придобивани, класирането според ОИР е подхо-
дящата техника. 
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Използвайте НТС, ОИР или ВНВ 
 

 
 

Фигура 2. Дърво на решенията при капиталовото бюджетиране 
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КУЛИНАРНИЯТ ТУРИЗЪМ – 

НОВА АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА 
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО Ѝ В БЪЛГАРИЯ 

 
доц. д-р Кремена Никовска 
гл.ас. д-р Румен Михов 

проф. дтн Стамен Стамов 
 
Кулинарният туризъм е сравнително нова алтернативна фор-

ма на туризъм, показващ тенденция към разширяване и развитие. В 
основата на неговото възникване и развитие стои „движението“ на 
храни и напитки между отделните държави, а също и пътуването на 
хора, мотивирани от желанието на опознаят дадена страна, нейните 
природни и културно-исторически дадености, начин на живот. 

Европа се смята като първоначално формираща се дестина-
ция за кулинарен туризъм. Историческото развитие на кулинарията 
и туризма във Франция започва още през XVII век. Началото на ку-
линарния туризъм тук е установено през 1920 г., когато се появяват 
кулинарните пътеводители. Първият гастрономически пътеводител 
в Италия е публикуван през 1931 г., което води до развитието на 
кулинарния туризъм в тази държава. Проучено е понятието „кули-
нарни региони“ и то започва да се използва като маркетингов инст-
румент. Следва развитието на този туризъм в други държави, както 
и в страни извън Европа. 

Развитието на кулинарния туризъм се подкрепя от разширя-
ването на удобството на транспорта, от икономическия растеж, раз-
пространението на идеологията за свободното време и повишава-
нето на желанието на обществото да „консумира“ културата на дру-
гите (L. Heldke 2003; L. Long 2004). Западните държави пренебрег-
ват кулинарния туризъм по-дълго време в сравнение с азиатските 
държави. Възходът на кулинарния туризъм като модна дейност за 
отдих се дължи на насърчаването на местните култури (D. 
MacCannell 1999; J. Urry 1990; S. Mintz 1996) и той е допълнение към 
разбирането, че храната представя местната култура. 

Съвременните автори смятат, че кулинарният туризъм е срав-
нително ново явление и основната му характеристика е, че храните 
са се превърнали в атракция и основен мотив за предприемане на 
пътувания от някои туристи. 

Кулинарният туризъм е нова индустрия. Разглеждан като опре-
делена стопанска дейност, той е слабо коментиран, неопределен и 
недобре развит до 2001 г., когато бъдещият председател на Между-
народната асоциация за кулинарен туризъм (ICTA) Erick Wolf докумен-
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тира официално принципите и стратегиите за развитие в света на 
индустрията кулинарен туризъм. Преди 2001 г. представители на ака-
демичните среди са проучвали кулинарния и винения туризъм. Науч-
ните изследвания не са успели да участват и да намерят своето при-
ложение в света на бизнеса. За първи път терминът „кулинарен тури-
зъм“ е въведен от изследователката фолклорист Lucy Long от Уни-
верситета „Боулинг Грийн“ в Охайо (САЩ) през 1998 г. След това, 
през 2003 г., по инициатива на група съветници от индустрията E. Wolf 
основава Международната асоциация за кулинарен туризъм (ICTA), 
която нараства всяка година по отношение на броя на членовете и 
обхвата на предлаганите програми. През 2006 г. ICTA създава Инсти-
тут за международен кулинарен туризъм, който следва образовател-
ните и обучаващите програми на ICTA. В началото на 2007 г. започва 
предоставяне на решения за развитието на кулинарния туризъм, за да 
се отговори на нарастващото търсене на индустрията за ръководство 
на кулинарния туристически продукт и неговия маркетинг. 

 
Проучвания и анализ върху състоянието и развитието на 

кулинарния туризъм 
Днес кулинарният туризъм показва, че от създаването и ут-

върждаването си през 2003 г. търсенето и потреблението му нарас-
тва ежегодно. 

През последните години е установено нарастване на броя на 
дестинациите, които са проучвани за кулинарен туризъм. Това озна-
чава организиране на семинари, развитие на кулинарния туристи-
чески продукт, или на кулинарния туризъм, промоция, която включва 
кулинарен туризъм. Увеличаването на обхвата на продуктите и ус-
лугите също е индикатор за силен интерес от страна на фирми в 
сферата на туризма. 

Провеждани са проучвания както за широка гама кулинарни 
продукти, така и за кулинарните преживявания на туристите. Eva 
Jochnowitz (2004) в материала си „Вкусовете на паметта“ разглежда 
ролята на еврейските храни в Краков и Полша, които са предназна-
чени за чуждестранни посетители. 

R. Saltzman (2004) разглежда кулинарния туризъм в Catskill – 
място, на което туристите търсят комфорта на познатото, а B. 
Shortridge (2004) анализира два американски етнически града и ро-
лята, която играе кулинарията за туризма в тях. Кулинарният тури-
зъм е проучван в много държави – Полша, Испания, Мексико, Тур-
ция, САЩ, Хавай, Канада, Италия, Гърция, Тайланд. Авторката B. 
Kirshenblatt-Gimblett (2004) смята, че темата за автентичността е от 
съществено значение за кулинарния туризъм, затова и този въпрос е 
засегнат в много литературни източници. Това е централна тема за 
J. Germann Molz (2004) във „Вкусване на един въображаем Тайланд“. 
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Проучен е и туристическият пазар в Турция, в т.ч. и кулинар-
ният туризъм в тази държава. В турската кухня има широк спектър 
от регионални и местни кулинарни особености. Въпреки своето раз-
нообразие храната не се използва като „културна“ особеност при 
рекламирането на Турция като туристическа дестинация. 

Все по-голям брой проучвания показват, че висок процент от 
туристите предприемат своето пътуване, като предварително оце-
няват предлаганите кулинарни преживявания в желаната дестина-
ция. При този процес един от начините за осигуряване на информа-
ция е използването на интернет и уебсайтовете, които силно се 
свързват с туристическия маркетинг. Въпреки това досега литерату-
рата се фокусира по-често върху информационно-комуникационни-
те технологии за местата за подслон и настаняване отколкото върху 
анализирането на услугите, свързани с осигуряване на храненето. 
Повечето изследвания относно тези проблеми са насочени към за-
падноевропейските държави; показва се ограничен интерес към 
държавите в други световни райони. 

 
Продукт и елементи на кулинарния туризъм 
В основата на определенията за кулинарен туризъм са 

интересът към изучаването на различни храни, запознаването с 
кулинарни традиции, търсенето на автентично преживяване. 
Продуктът на кулинарния туризъм включва типични, характерни за 
региона храни, кулинарни събития, автентични ресторанти и др.под. 
обекти и прояви, свързани с кулинарията. 

Според D. Getz (2000) преживяванията, свързани с кулинарно-
то изкуство, включват: (1) участие в традиционно или висококачест-
вено хранене; (2) посещение на фестивали и събития, свързани с 
храната и виното; (3) обучение по кулинария – училища по готварс-
тво, по винопроизводство; (4) дегустация и/или покупка на местни 
продукти (пазари на земеделски производители); (5) посещение 
и/или обиколка на винарни и/или лозя, дегустация на вина; (6) наб-
людение на състезания на готвачи; (7) хранене/пиене в трудни за 
откриване, „само за местни“, ресторанти или барове; (8) бране на 
плодове; (9) турове, свързани с храни, – „ябълков“ маршрут, „бирен“ 
маршрут; (10) разходка по улици с хранителни магазини в различни 
градове. Авторът смята, че има и други дейности, предизвикващи 
интереса на потенциалните кулинарни туристи. 

Някои автори посочват, че кулинарният туризъм може да се 
смята за част от културния туризъм. Така W. Munsters (1996) опре-
деля типологията на ресурсите на културния туризъм, които включ-
ват атракции и събития, касаещи продукта на кулинарния туризъм. 

Според повечето автори дейностите, обектите и събитията, 
включени в продукта на кулинарния туризъм, могат да се обобщят 
така: (1) храни и хранителни продукти – автентични, местни, регио-
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нални, национални; (2) национални/регионални особености на кух-
ните; (3) кулинарни изложби и фестивали; (4) кулинарни обреди и 
обичаи; (5) кулинарни демонстрации/шоута и състезания; (6) автен-
тични и/или емблематични ресторанти; (7) ферми и предприятия за 
хранителни продукти; производствени процеси на типични храни; (8) 
специализирани магазини и пазари за храни; (9) обучение по гот-
варство (готварски и гурме курсове, семинари, книги). 

Независимо от дискусиите кулинарният туризъм вече се е на-
ложил като самостоятелен вид специализиран туризъм. Като се 
имат предвид характерните особености на предлагания туристичес-
ки продукт, мотивите за практикуването му и вече наложилата се 
практика, както и гореизложените определения на различни автори, 
предлагаме следното обобщено определение: „Кулинарният ту-
ризъм е вид специализиран туризъм, при който на туриста се 
предоставят възможности: (а) да се запознае с местната кухня; 
с историята и традициите на приготвяне на местни храни; с 
кулинарните обреди и обичаи; с автентични или емблематични 
ресторанти; със специализирани пазари за храни; (б) да участва 
в приготвяне на местни храни; в празници, ритуални практики и 
фестивали, свързани с гастрономията и кулинарния фолклор; в 
обучение по готварство – готварски и гурме курсове, семинари, 
други“ (Ст. Стамов, Кр. Никовска 2011). 

На Фиг. 1. са обобщени елементите на туристическия продукт 
на кулинарния туризъм. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Елементи на туристическия продукт на кулинарния 

туризъм (Ст. Стамов; Кр. Никовска) 

КУЛИНАРЕН 
ТУРИЗЪМ 

ТУРИСТИЧЕСКИ 
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автентични/местни 
храни и продукти 

кулинарни изложби и 
фестивали 

кулинарни обреди 
и обичаи 

кулинарни демонстра-
ции/шоута и състезания 

обучение по готварство 
(готварски и гурме курсове, 

семинари, др.) 

ферми и предприятия за храни-
телни продукти; производство 

на типични храни 

специализирани мага-
зини и пазари за храни

автентични и/или емб-
лематични ресторанти

национални/регионални 
особености на кухните 
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Характерни особености на кулинарния туризъм 
Някои от обектите и дейностите на кулинарния туризъм се 

ползват и от други видове специализиран туризъм (Фиг. 2.). Най-
значима връзка кулинарният туризъм има с агро- и винения тури-
зъм; елементи от туристическия му продукт се ползват също и от 
фолклорния и етнографския туризъм, хоби туризма, познавател-
ния и развлекателния туризъм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Взаимовръзка на кулинарния туризъм с други видове 
специализиран туризъм (Ст. Стамов, Кр. Никовска) 

 
От селския туризъм се ползват: (а) местната кухня – особе-

ности при приготвяне и консумиране на типични храни/ястия и на-
питки; участие в приготвянето и консумирането им в специфичната 
атмосфера на селската къща и в непринудената компания на стопа-
ните; (б) различни селскостопански практики, свързани със земеде-
лието и животновъдството; (в) технологични практики, свързани с 
домашното винопроизводство и приготвяне на „зимнина“ (туршии, 
консерви, месни продукти и др.); (г) кулинарния фолклор. 

От винения туризъм се ползват: (а) изкуството да се съчета-
ват вината с храните – да се познава кои храни с кои вина се съче-
тават и кои храни не трябва да се предлагат с вина; последовател-
ността при поднасяне на вината към храната и други изисквания на 
винения етикет в тази посока; (б) различни селскостопански практи-
ки, свързани с „виненото“ земеделие – обработката на лозята, за-
рязването, гроздоберът; (в) „винени“ празници и фестивали; „вине-
ни“ анимации; (г) технологични практики, свързани с винопроизводс-
твото; (в) дегустация на вина. 
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Познавателен 
туризъм 

местна кухня, лозарство, гроздобер, домашно при-
готвяне на храни и вино; приготвяне на зимнина 

съчетаване на ястия с вина; 
ястия, приготвени с вино 

Хоби туризъм КУЛИНАРЕН 
ТУРИЗЪМ 
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От етнографския туризъм се ползват: (а) елементи от наци-
оналните традиции, бит, обичаи, свързани с храненето и храна-
та/ястията; празници и ритуали; (б) различни средства, използвани в 
миналото за приготвяне на храна и консумирането ѝ; (в) експонати 
от музейни сбирки в тематични музеи. 

Ползват се и някои елементи от българския фолклор, което 
показва връзката с т.нар. „фолклорен туризъм“. 

Поради характера на ползваните туристически услуги кули-
нарният туризъм има взаимовръзка още и с други алтернативни 
форми: 

(а) Познавателен туризъм (получават се познания относно 
историята и технологията на типични/автентични местни храни и 
ястия; познания за бита на местните хора; познания за типични за 
региона заведения за хранене, пазари на храни и др.под.); 

(б) Развлекателен туризъм (атрактивността и положителните 
емоции имат подчертано развлекателен характер); 

(в) Хоби туризъм (за значителна част от туристите гастроно-
мията е основен мотив за практикуване на този туризъм, то е свое-
образно хоби – тези туристи силно се интересуват от всичко, свър-
зано с храната/ястията; с „трапезата“ на местната общност). 

Характерна черта на кулинарния туризъм е също, че може да 
използва пазарната ниша на традиционните видове туризъм, пре-
димно на ваканционния. Тъй като е с по-голяма продължителност на 
пребиваване, той позволява да се организират курсове по кулина-
рия, кулинарни/гурме турове, както и участия в разнообразни кули-
нарни прояви. 

 
Кулинарният туризъм в България 
Едва през последните две-три години у нас започна да се го-

вори за кулинарен туризъм като за ново явление за страната с го-
лям потенциал за развитие и пораждащ интерес у туристите. Важна 
роля за това играе неправителствената организация „Евро-Ток Бъл-
гария“, която разработи предложение за Стратегия за развитие на 
кулинарния туризъм на базата на Националната програма за ус-
тойчиво развитие на туризма в България 2008–2013 г. Според орга-
низацията предложението за стратегия за развитие на кулинарния 
туризъм в България представлява основа за координирани съвмес-
тни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвоя-
ване на кулинарния потенциал на страната като ключов фактор в 
развитието на отрасъла. 

България притежава изключително богат ресурс за развитие 
на кулинарния туризъм. Голяма част от туристите, които посещават 
страната ни, са любопитни и желаят да се запознаят с типичните 
наши продукти, с националните ни особености в храненето, както и 
да опитат от националната и регионалната българска кухня. Очаква 
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се „националната кухня“ все повече да провокира интереса на чуж-
дестранните туристи. Проучванията (2009 г.) за ползване на летните 
месеци за туризъм са показали, че преобладаващата част от чуж-
дестранните туристи идват у нас за морски туризъм – 82,7 %; значи-
телна част от тях практикуват и следните специализирани видове 
туризъм – културен (53,6 %), СПА и балнео- (14,6 %), еко- (6,6 %), 
селски (6,4 %), винен (3,8 %) и кулинарен туризъм (2,5 %). Анало-
гични проучвания (2009–2010 г.) за предпочитанията през зимните 
месеци отчитат най-голямо потребление сред чужденците на ски 
туризма – 61 %; високо е потреблението на СПА/балнеотуризма (54 
%) и на културния туризъм – 41 %; кулинарният и приключенският 
туризъм отчитат потребление съответно 12 и 9 %. Останалите ал-
тернативни форми на туризъм – винения, селския, еко-, са практи-
кували от 5 до 7 % от чуждестранните туристи (Данните са по Про-
екта на ДАТ „Проучване на чуждестранните посетители в Бъл-
гария и пътуванията на българите в страната“ 2009–2010). 

 
Регионалните кухни в България – дестинации за кулина-

рен туризъм 
У нас няма задълбочено научнообосновано териториално ра-

йониране на страната ни въз основа на характерните особености в 
кулинарната технология и особеностите в храненето. Отделни реги-
они са наложили свои особености в националната кухня и традиции 
в храненето, което дава възможност да се разглеждат отделни ре-
гионални кухни и характерни, типични/автентични за региона кули-
нарни асортименти. В опит да се улесни характеристиката на регио-
налните кухни в България е използвано „Туристическо райониране 
на Република България“ (по: ДАТ 2008). 

 
Кулинарните фестивали в България – дестинации за ку-

линарен туризъм 
През последните години в България започна масово провеж-

дане на различни събития, свързани с почитането на автентични 
храни. Провеждат се и изложби, на които се представят типични за 
региона ястия. Организират се кулинарни фестивали, конкурси, па-
наири и др.под., представляващи значим интерес за туристите. В 
тях се провеждат кулинарни демонстрации, състезания, конкурси; 
показват се занаяти; на туристите се предлагат различни фолклор-
ни и други програми; устройват се базари за характерни продукти; 
присъждат се награди и т.н. Ето някои от по-важните и значими, 
масово провеждани фестивални прояви, които могат да се ползват 
(и се ползват) за кулинарен туризъм у нас: (1) Панаир на меда и 
пчелните продукти; (2) Фестивал на чушките и доматите, традици-
онните храни и занаяти; (3) Фестивал на екохраните; (4) Банатски 
вкусотии – традициите на моето село; (5) Фестивал на българската 
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песен и българските традиционни ястия; (6) Бобфест (Междунаро-
ден фолклорен фестивал); (7) Фестивал на фасула; (8) Кулинарен 
фестивал „Шарена трапеза“; (9) Балкански кулинарен фестивал 
(провежда се в София); (10) Фестивали и събори в Смолянско (в с. 
Момчиловци – конни надбягвания; в Широка лъка – Песпонеделник; 
в с. Смилян – празник на смилянския фасул; в с. Орехово – празник 
на ореха); (11) Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните 
традиции и художествени занаяти; (12) Празник на киселото мляко; 
(13) Празник на черешата; (14) Празник на баницата; (15) Празник 
на зелника; (16) Празник на суджука; (17) Фолклорен празник на пло-
дородието. 

Кулинарни празници, фестивали, панаири, изложби и други 
подобни събития, придружени с разнообразни фолклорни прояви, 
се провеждат в още други региони и селища на страната ни. Те са 
добър ресурс за кулинарен туризъм, но е необходима по-активна 
реклама. С тях се привличат все повече туристи. По този начин се 
дава възможност на любителите на културния туризъм да се запоз-
наят с традициите на дадено селище или район. 

 
Българските календарни празници, обреди и обичаи и тра-

дициите в храненето могат да бъдат също ресурс, който да се пол-
зва при кулинарния туризъм. Традициите в храненето могат да се 
ползват по време на празници, като се предлагат традиционните яс-
тия и се спазват обичаите – какво се консумира или какво не трябва 
да се консумира. В много случаи ястия и традиции в храненето са 
станали символи на големи празници – рибник на Никулден, кърва-
вица на Коледа, агне на Гергьовден, козунаци и боядисани яйца на 
Великден. В някои региони има типични местни прояви на празника, 
които са интересни и атрактивни. Има много празници и свързани с 
тях особености в храненето, особености на празничната трапеза, 
които могат да се „предлагат“ като туристически продукт на кулинар-
ните туристи. В ресторантьорството могат да се използват празници-
те, за да се организират обеди или вечери с подходящи тематични 
менюта и фолклор. В ресторантьорството и хотелиерството могат да 
се използват обредите и обичаите в анимационни програми – да се 
организират занимания, курсове; да се създаде подходяща атмосфе-
ра за празника в ресторанта или хотела. Ритуални елементи могат да 
се ползват при посрещане на гости в хотела. Подобни прояви могат 
да бъдат на площада, в центъра или на „мегдана“ на селището, из-
вестно с атрактивно честване на празника, с интересни прояви при 
провеждане на обредите и обичаите. За чуждестранните кулинарни 
туристи би представлявало интерес да се запознаят с конкретни на-
ционални особености на календарните ни празници, с национални 
обреди и обичаи, както и свързаните с тях типични за празника храни, 
ястия и трапези. 
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Заключение 
Кулинарният туризъм се налага все повече като алтернативна 

форма на туризъм по света и у нас. Увеличава се информацията за 
този туризъм; отчитат се трайни тенденции към значително разно-
образяване и обогатяване на предлаганите услуги. У нас се офор-
мят селища и региони с богат ресурс за кулинарен туризъм, които 
обогатяват дейността си с нови и все по-интересни инициативи и 
преживявания; използват се местните традиции и автентични проя-
ви за включване в продаваем туристически продукт. Кулинарният 
туризъм се утвърждава като ефективна алтернативна форма на 
туризъм, която носи ползи както за туристическата, така и за мест-
ната икономика; тя задоволява потребностите на общността в реги-
она, където се практикува, и удовлетворява потребностите на ту-
ристите от нови форми на туризъм. 
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КАК ДА НАЕМЕМ И ЗАДЪРЖИМ 

НАЙ-ДОБРИТЕ КАДРИ ВЪВ ФИРМАТА 
 

проф. дсн Димитър Димитров 
 

Този въпрос, колкото и да изглежда на пръв поглед лесен, 
всъщност е един от най-трудните въпроси в управлението на чо-
вешките ресурси. Понякога ни се струва, че сме успели да наемем 
най-добрите кадри, които пазарът на труда предлага в даден мо-
мент. Но не минават и няколко месеца, достатъчни, за да разберем, 
че сме направили грешния избор. Причините за това могат да бъдат 
най-различни, като се започне от промени в мотивацията, грешки в 
използването на източниците на информация и методите на подбор 
до нови изисквания към наетите, продиктувани от бързо променя-
щата се работна среда. Ето защо отговорът на поставения в нача-
лото въпрос изисква добро познаване и функциониране на основни-
те елементи на системата за управление на човешките ресурси. 
Независимо от дискусията относно броя на тези елементи според 
нас основните елементи на системата за управление на човешките 
ресурси са свързани със следните дейности: 

 анализ и проектиране на длъжностите; 
 планиране на човешките ресурси; 
 подбор на персонала, обучение и развитие на персонала; 
 усъвършенстване на трудовите отношения; 
 осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и 

на заплащане, което е пряко свързано с оценяването на персонала1. 
Правилното извършване на дейностите, свързани с анализа и 

проектиране на длъжностите, и най-вече с планирането на потреб-
ностите от кадри в организацията, дават отговор на въпроса защо 
точно такъв специалист е необходим, а не някакъв друг. Колкото по-
голяма е яснотата относно характеристиките на необходимия за 
съответното работно място човек, толкова по-добре ще извършим 
подбора и съответно назначаването и професионалното развитие 
на кадрите. Обикновено грешките в подбора на кадрите са резултат 
от неспазване на тези основни изисквания. Когато към тях прибавим 
и незачитането, и особено непознаването на жизнената стратегия 
на кандидатите за съответната работа, картината става още по-
тревожна. Практиката на водещите компании в света в тази насока е 
твърде разнообразна и противоречива. 

В случая, за да подчертаем важността на жизнената стратегия 
на кандидатстващите за дадена работа, при подбора ще се позовем 

                                                 
1 Димитров, Димитър В. Управление на човешките ресурси. С.: Рацио-90, 2001, с. 62. 
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на практиката на „Хюлет Пакард“, представена от Линда Гратан. 
Според нея тази компания никога не е имала някаква ускорена сис-
тема за кариерно развитие и конкретни връзки с предварително оп-
ределени университети. По думите на старши мениджъра в „Хюлет 
Пакард“ Джон Кик това противоречи на самата същност на „Хюлет 
Пакард“. Ние виждаме, че всеки член на компанията има потенциал, 
и нашата работа е да създадем широк контекст и среда, която да 
позволява на хората да процъфтяват и да растат2. Този подход оче-
видно е концентриран върху възможностите и потребностите на 
отделната личност, която изпитва влиянието на естествената среда, 
за да направи личния си избор както на професионално поведение, 
така и на времето, през което да работи за компанията. 

През последните десет години особено често се случваше на 
много от водещите в света кампании, попаднали в тежки, кризисни 
условия, да правят трудни избори – как да съживят своя бизнес, 
като намалят разходите за производство и рационализират дейност-
та. Самото рационализиране на дейността обикновено предполага 
съкращаване на служители от съответната компания и съживяване-
то на тази компания може да стане само ако тя има заредени с 
енергия служители, които са гъвкави и адаптивни, които свързват 
своите мечти за професионално развитие с бъдещето на компания-
та и са подготвени да поемат всякакви рискове. Нарушаването на 
подписаните от компанията договори със служителите при подобна 
на описаната ситуация поражда т.нар. от Линда Гратан „цикъл на 
отчаянието“. Графично този цикъл може да бъде представен по 
следния начин (вж. Фиг.1). 

 

                                                 
2 Гратан, Линда. Жизнена стратегия. С.: Класика и стил, 2002, с.106. 
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Фигура 1. Цикълът на отчаянието3 
 
Внимателният анализ на този цикъл позволява да се предпа-

зим от някои непредвидими трудности. Например при намаляването 
на разходите („кисело“) е лесно да допуснем несправедливо и неко-
ректно отношение към служителите. Това отношение обаче ще за-
сили недоверието и ще намали ангажирането на отделните служи-
тели към фирмата, ще отнеме тяхната гъвкавост и самооценка, ще 
подкопае надеждата и ще парализира иновативната им енергия. 
Излизането от „цикъла на отчаянието“ предполага да изградим, да 
създадем „цикъла на надеждата“. Целта на този цикъл е да засили 
доверието във фирмата, да се демонстрират добра воля и ангажи-
раност, да се насърчава новаторството и по-възможност да не се 
„пресушават“ енергията и надеждата на служителите във фирмата4. 
Цикълът на надеждата е представен графично по следния начин от 
Линда Гратън (вж. Фиг. 2): 

 
 

                                                 
3 Гратън, Линда. Цит. съч., с. 107. 
4 Цит.съч., с. 108. 
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Фигура 2. Цикълът на надеждата 
 
Създаването на този „цикъл на надеждата“ е позволило на 

„НР“ да изгради по-голямо доверие и гъвкавост у служителите, които 
са третирани по справедлив и честен начин, и да реализира поста-
вените от нейното ръководство дългосрочни цели. 

Анализът на опита на водещите фирми в света показва също, 
че през последните години се засилва тенденцията на изнасяне на 
дейността по подбора на кадри извън територията на съответната 
фирма. Най-често това са специализирани само в тази област цент-
рове, лаборатории и фирми, които прилагат специализирана мето-
дика, гарантираща съответното качество на подбора. Тази практика 
обаче крие и редица неприятни изненади, например намалява роля-
та и съответно положителното влияние върху подбора на вътреш-
ните източници на информация, свързани най-вече с поведението 
на вече работещи във фирмата лица, но търсещи възможност чрез 
участие в процедурата на подбора да развиват по-успешно трудо-
вата си кариера. По този начин се блокира положителното влияние 
на т.нар. „вътрешно движение“ на кадрите във фирмата, което мно-
го често помага да се преодолее текучеството в нея. 

През последните десет години набира скорост и една друга 
форма на развитие на кадрите във фирмата, свързана с дейността 
на организации извън нея. Тази форма се настани в Европа от САЩ, 
където успешно бяха създадени фирми, наречени „ловци на глави“. 
Тяхната основна дейност е да посредничат между различни фирми 
при покупко-продажбата на „топръководители“. Вече над 7000 фирми 
само във Франция извършват подобен род дейност. Без да вземаме 
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страна в породилата се дискусия през последните години по въпроса 
кое е по-ефективно и полезно за дадена фирма – сама да си отгледа 
„топръководител“, или да го закупи на по-висока цена от друга фир-
ма, в която последният е показал завидни качества и умения, ще 
отбележим, че и двата подхода водят до положителни резултати, 
стига добре да се познава дейността на съответната фирма. 

Другите важни предизвикателства, свързани със задържането 
на кадрите и тяхното успешно кариерно развитие, се отнасят до 
повишаване на качеството на трудовия живот на заетите лица, до 
предлаганите форми за обучение и развитие на кадрите, до предла-
гането на нови форми на гъвкава заетост, включително и гъвкаво 
работно време. Последното е особено важно за осигуряване на 
възможност хората по-пълноценно да изпълняват своите семейни 
задължения, и особено по-рационално да използват свободното си 
време. Като се задоволяват тези потребности на хората от фирми-
те, очакваният резултат е, че те ще бъдат по-ангажирани и лоялни 
към тях. Сравнително нова форма за нашите условия, но вече из-
вестна в теорията и практиката на управлението на човешките ре-
сурси е проучването и прилагането на високоефективни системи за 
управление на човешките ресурси. Обикновено тази дейност се из-
разява чрез термина „benchmarking“. Подобни дейности са изключи-
телно полезни за фирмите, защото ги освобождават от усилията 
сами да търсят успешни решения, които вече някъде на друго място 
са намерени, а освен това водещата практика може да се използва 
като надежден критерий при решаването на въпросите, свързани с 
управлението на човешките ресурси и неговото усъвършенстване. 
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ПРОУЧВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

НА МЕНИДЖЪРИТЕ ОТ СРЕДНО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

доц. д-р Нели Бенчева 
ас. Милена Тепавичарова 

 
Въведение 
 
За ефективното изпълнение на управленските функции мени-

джърите трябва да притежават някои най-общи качества независи-
мо от йерархичното управленско равнище. Bass и Stogdill (1990) 
застъпват становището, че управленските компетенции са важни за 
ръководителите на всички управленски нива1. За отделните управ-
ленски нива в стопанската организация обаче е необходима раз-
лична комбинация от качества. На практика това означава, че, за да 
бъдат ефективни на различните йерархични позиции, мениджърите 
проявяват и различно управленско поведение. 

Прегледът на литературата показва, че има много малко 
изследвания на компетенциите, необходими на мениджърите от 
средно управленско ниво. 

Една голяма част от изследователите проучват проблемите на 
компетентността на мениджърите независимо от равнището на уп-
равление2,3,4. Повечето разглеждат модела на компетентността като 
център за планиране, разпределяне и подобряване на всички аспекти 
на системите за управление на човешките ресурси5. Повишаването 
на компетентността на мениджърите се приема и като основен под-
ход за подобряване на ефективността на организациите като цяло6. 

По принцип един от подходите за определяне на компетент-
ността е наблюдение на работата на успешните мениджъри. Разде-
лянето на мениджърите на успешни и неуспешни се прави според 
техните компетенции. В някои изследвания обаче се изказват мне-

                                                 
1 Bass, R. M. and B. M. Stogdill. Bass and Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, 
Research and Managerial Applications. 3-rd ed. N.Y.: Free Press, 1990. 
2 Prahalad, C. K. and G. Hamel (1990). The core competence of the corporation. – 
Harvard Business Review, Vol. 68, No. 3. 
3 Spencer, L. and S. Spencer. Competency at Work: Models for Superior Performance. 
N.Y.: John Wiley & Sons, 1993. 
4 Ulrich, D. Organizing around capabilities. – In: Hesselbein, F., M. Goldsmith аnd R. 
Beckhard (Eds.). The Organization of the Future. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1997. 
5 McLagan, P. Competency models. – Training and Development Journal, 1980, Vol. 34, No. 12. 
6 Rothwell, W. J. and J. E. Lindholm. Competency identification, modeling and assessment 
in the USA. – International Journal of Training and Development, 1999, Vol. 3, No. 2. 
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ния, че този подход е твърде общ и абстрактен и няма голямо зна-
чение за развитието на компетенциите7. 

Компетенциите не са набор от определени качества. В много 
случаи компетентността следва да се разглежда като функция от 
контекста на изпълнението и смисъла на индивидуалната работа на 
мениджъра (Сандберг). 

При изучаване на компетентността често използван метод е 
анализ и селектиране на управленските ситуации8,9. Той се използ-
ва и най-често при проучването на компетентността. Някои уче-
ни като Перник (2001)10 свързват компетенциите с мисията и цен-
ностите на организацията. Според него тяхното проучване трябва 
да започне именно от там. 

За целите на настоящото проучване приемаме, че компетен-
циите са нещо повече от квалификациите, придобити при професи-
онално обучение. Според нас те включват способностите, уменията, 
методите, знанията, опита, отношенията, потребностите и ценнос-
тите, които човек придобива, развива и прилага в живота. Те са 
свързани с личността и нейната способност за отговорни действия. 
Компетенциите се разглеждат от две страни: от ситуацията (страна-
та на изискванията) и от личността (личностните ресурси). По този 
начин се различават основните от адаптивните компетенции. Лич-
ностните ресурси на отделния индивид са основни компетенции. 
Това са способности и умения, които са овладени до определена 
степен и се използват по безпогрешен начин от индивида. 

 
Проучване на компетенциите на мениджърите от сред-

но управленско ниво 
 
Направеният преглед на литературата, както и проучването на 

резултатите от множество изследвания показа, че значимостта на 
мениджърите от средно ниво се увеличава. Те не само са важни за 
организацията, но и тяхната компетентност се превръща в ключов 
фактор за нейното развитие. Поради това се фокусирахме върху 
проучване на компетенциите на мениджърите от средно управленс-
ко ниво. 

                                                 
7 Sandberg, J. Understanding human competence at work: an interpretative approach. – 
The Academy of Management Journal, 2000, Vol. 43. 
8 Van der Velde, E. G., P. G. W. Jansen and C. J. Vinkenburg. Managerial activities 
among top and middle managers: self versus others’ perceptions. – Journal of Applied 
Management Studies, 1999, Vol. 8, No. 2. 
9 Flanagan, J. C. The critical incident technique. – Psychological Bulletin, 1954, Vol. 54, No. 4. 
10 Pernick, R. Creating a leadership development program: nine essential tasks. – Public 
Personnel Management, 2001, Vol. 30, No. 4. 
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За по-точното диференциране на компетенциите, които са от 
решаващо значение за средните мениджъри, изследването се про-
веде на два етапа. 

Първото проучване обхвана 26 различни по големина ком-
пании, а именно: предприятия с под 150 служители, предприятия с 
от 150 до 499 служители и предприятия с над 500 служители. От тях 
28,8 % попадат в първата, 24,1 % – във втората и 47,1 % – в третата 
група. Съгласно българското законодателство малки предприятия 
са тези с под 50 души персонал, а с до 150 служители се приемат за 
средни по размер предприятия. Съответно в настоящото изследва-
не първата изследвана група включва малките и средните предпри-
ятия, а втората и третата група – големите предприятия, разграни-
чени по броя на служители в тях. 

Проучените предприятията се отнасят към следните отрасли: – 
48,9 % са разположени в промишленото производство, по-специално 
в леката и хранителната индустрия, и 36,4 % – в сектора на услугите, 
а 14,7 % обединяват няколко различни сектора (металургия, елект-
роника, строителство) (Схема 1). Изследваха се мениджърските ком-
петенции на 67 мениджъри от тези компании на средно ниво на уп-
равление. Основният метод на проучването е структурираното ин-
тервю. За целта се разработи анкетна карта, позволяваща събира-
нето на достатъчно по обем количествена информация. 

 

 
 

Схема 1. Проучени предприятия по отрасли 
 
Второто проучване беше проведено в две от изследваните 

компании. За целите на проучването използвахме метода на казуса. 
Възможностите на метода позволи да анализираме проблема в 
дълбочина. По този начин се направи сравнителна характеристика 
на количествените резултати от първото проучване и тези от анке-
тата, определящи компетенциите на мениджърите. 

И в двете проучвания за средно ниво мениджъри се приеха 
тези, разположени в средата по вертикалата на управленската пи-
рамида. На практика това са мениджърите, които всекидневно из-
пълняват оперативни задачи, следят производствения процес, ръ-
ководят отделни звена в компаниите. 
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Целта на първото проучване беше да се проучи как се възп-
риема значението на управленските компетенции, които са от ре-
шаващо значение за успеха на мениджърите от средно управленско 
ниво. Основно изследователските въпроси се фокусираха върху 
получаване на информация относно: 

 притежаването на кои компетенции са важни за успеха на 
мениджърите от средно управленско ниво; 

 първите пет най-важни управленски умения на мениджъ-
рите от средно управленско ниво. 

Използваният въпросник, предоставен на 67-ината участници 
в изследването, беше разработен на основата на модела за ръко-
водство на компетентността11. Той включва набор от 27 компетен-
ции, групирани в пет групи: дейностни качества, лидерски качества, 
бизнес нюх, работа в екип и резултатност. Този набор от компетен-
ции е приложим за всички нива на ръководство, включително и за 
висши, средни и низови мениджъри. 

На участниците в първото проучване предварително беше 
разяснен смисълът, който се влага във всяка една от 27-те предло-
жени компетенции, за да не се получи смислово разминаване в тях-
ното разбиране. С това интервю се събраха и демографски данни 
като възраст, пол, местоживеене, както и организационни данни. 

Целта на второто проучване беше чрез метода на казуса да 
се проучат и установят основните компетенции, необходими за 
мениджърите от средно управленско ниво. В проучването участваха 
две компании: едната за производство на строителни материали, а 
другата – българо-германска, с търговска дейност. В първата ком-
пания мениджърите от средно управленско ниво, участващи в изс-
ледването, са 16, а във втората са 23. 

Процесът на моделиране на компетентностите се организира 
в две фази: установяване на компетентността и проверка на 
компетентността. Във фазата на идентификация на компетент-
ността мениджърите от средно ниво на всяка компания първона-
чално бяха помолени да гласуват за двама или трима мениджъри 
сред тях, а също така и да посочат причините за всяка от кандида-
турите. Въз основа на анализираните данни бяха идентифицирани 
петте най-често посочвани качества. След това участниците в изс-
ледването бяха помолени да посочат най-важните според тях ком-
петенции на базата на модела, които използвахме в първото проуч-
ване, както и да ни представят мисията на компанията и основните 
ценности в нея. След интензивно обсъждане и дебати изследваната 
група мениджъри от средно управленско ниво бяха помолени да 

                                                 
11 Eyde, L., D. Gregory, T. Muldrow and P. Mergen. High-Performance Leaders: A 
Competency Model. Office of Personnel Management. Washington D.C., 1999. 
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гласуват за осем основни компетенции, както и да ги класират по 
значимост. 

С цел да се съберат допълнителни данни по отношение на 
компетенциите, нужни в критични ситуации за мениджъри от 
средно ниво в проучваните компании, допълнително бяха обсъдени 
и следните три въпроса: 

1 Кои са най-трудните предизвикателства, които сте сре-
щали в работата си, и как обикновено се справяте с тях? 

2. Какви са най-често срещаните предизвикателства, които 
сте срещали на работните си места в ежедневната Ви работа, и как 
обикновено се справяте с тях? 

3. Кои са най-често срещаните области за усъвършенства-
не, които Вие виждате при новите работници и служители в работ-
ната си категория? 

Компетенциите, установени при обсъждането на критичните 
ситуации, сравнени с тези от партньорската номинация, бяха под-
ложени на допълнително обсъждане от изследваната група. По този 
начин бяха разграничени и критичните компетенции, необходими за 
мениджъри от средно управленско ниво за всяка компания. 

Във втората фаза, за да се постигнат по-добро идентифи-
циране и проверка на управленските компетенции, използвахме по-
голяма извадка, като въпросникът с компетенциите беше раздаден 
и на мениджъри от другите нива на управление – висшето и низово-
то. Те бяха помолени да ги степенуват по петстепенната скала, по-
сочена по-горе (с 1 отбелязват компетенциите, които не са особено 
важни, а с 5 – компетенциите, които са от изключителна важност), 
като се съобразят с това, че проучването се отнася за компетенции-
те на средните мениджъри. 

В Таблица 1 се обобщават стратегиите, използвани в това 
проучване, за разработване на профил на компетенциите на мени-
джъри от средно ниво. 

 
Таблица 1 

Моделиране на подхода 
при определяне на компетенциите при проучването 

 
Етап Подход на моделиране 

на компетентност 
Тип мениджъри/ 

нива 
 
1. Идентифи-
кация на ком-
петентността 

1. Вътрешна номинация: изс-
ледваната група гласува за 
образцови служители и посочва 
причините за номиниране 
2. Обсъждане и дебати върху 
компетенциите, необходими на 

мениджъри 
средно ниво 
 
 
мениджъри 
средно ниво 
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мениджърите от средно управ-
ленско ниво 
3. Обсъждане и дебати за ком-
петенциите, нужни в критични 
ситуации 

 
 
мениджъри 
средно ниво 

2. Проверка 
на компетент-
ността 

1. Въпросник за проверка на 
компетентността, разпределен 
между мениджърите от трите 
нива на управление – висшето, 
средното и низовото 

Мениджъри на 
трите нива на уп-
равление – вис-
шето, средното и 
низовото 

 
Резултати от проучването 
 
Първо проучване 
Резултатите от първото проучване показаха, че от всичките 27 

предложени компетенции нито една от тях не беше разграничена 
като „не е важна“ или „малко важна“. Първите пет най-важни компе-
тенции, посочени от мениджърите на средно ниво, включват: отго-
ворност, работа в екип, управление на взаимоотношенията, 
перманентно обучение и управление на конфликтите. Те 
всички са оценени като много важни за успеха на мениджърите от 
средно ниво, със средни стойности на оценката, по-високи от 4 (Таб-
лица 2). Горните констатации са съвместими с тези на предишни 
проучвания12. 

 
Таблица 2 

Петте най-често определяни компетенции 
за мениджърите от средно ниво 

 
Класа-
ция 

Управленски компетенции Средна 
оценка 

Общ % 

1. Отговорност 4,25 64 
2. Работа в екип 4,18 46 
3. Управление на взаимоотношенията 4,14 35 
4. Перманентно обучение 4,05 31 
5. Управление на конфликтите 4,05 28 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Conference Board of Canada Organizational Performance Group. Leading from the 
middle. 2002. – available at: www.managers-gestionnaires.gc.ca/reading_room/reports/ 
leading_from_middle/menu_e.shtml (accessed May 4, 2005). 



доц. д-р Нели Бенчева, ас. Милена Тепавичарова 

 96 

 

 
 
Забележка: 1 – не е важно; 2 – малко важно; 3 – важно; 4 – много важно; 5 – 

изключително важно. 
 

Диаграма 2. Представяне на първите пет най-важни компетенции за 
мениджъри от средно управленско ниво при първото проучване 

 
На Диаграма 2 визуално са представени петте най-често оп-

ределяни компетенции за мениджърите от средно управленско ни-
во, посочени при първото проучване. 

 
Второ проучване 
От общо 39-имата мениджъри на средно управленско ниво от 

двете проучвани фирми в партньорските номинации се включиха 10 
мениджъри от първата и 18 мениджъри от втората компания. След 
номинацията бяха подредени мениджърите, получили най-много гла-
сове от колегите си, и бяха анализирани причините, довели до тях. 

В случаите от първата компания хората, получили най-много 
гласове при номинациите, са описани като много способни в об-
щуването си с други хора, знаят как ефективно да координи-
рат действията си с другите отдели и изпитват страст 
към работата си. Резултатите показват, че най-често посочваните 
компетенции са комуникация, координация, способност за взи-
мане на решения, изпълнителски и технически познания, от-
лични умения за изграждане на екип. 

В случаите на втората компания тези, които получиха най-
много гласове от колегите си, са описани като мениджъри с много 
голям технически капацитет, с отлични умения за изгражда-
не на екип, с изключителна координация и комуникация, добри 
в изпълнението, отговорни и скромни. Анализът на данните 
показва, че комуникацията, изпълнението, работата в екип, 
координацията и техническата компетентност са предста-
вени като най-важните компетенции за мениджърите от средно уп-
равленско ниво в тази компания. 
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Въз основа на интензивен дебат и дискусии бяха избрани 
осем компетенции, диференцирани като най-важни за успеха на 
мениджърите от средно управленско ниво. Ранжирането на управ-
ленските компетенции в Таблица 3 показва, че умението за изг-
раждане на екип и комуникацията са получили най-високи резул-
тати (с много малки разлики), от което следва, че тези две компе-
тенции са от особено значение за мениджърите от средно управ-
ленско ниво. След тях се нареждат компетенции като управление 
на процесите, мотивиране на другите, перманентно обуче-
ние и технически познания. 

Таблица 3 
Класация на най-важните управленски компетенции 

на мениджърите от средно управленско ниво 
 

Класа-
ция 

Управленска компетентност Средна 
оценка 

Общо % 

1. Умение за изграждане на екип 4,68 91 
2. Комуникация 4,67 85 
3. Управление на процесите 4,58 67 
4. Разрешаване на проблемите 4,50 66 
5. Мотивиране на другите 3,91 59 
6. Перманентно обучение 3,78 49 
7. Координация 3,58 43 
8. Технически познания 3,40 41 

 

 
 
Забележка: 1 – не е важно; 2 – малко важно; 3 – важно; 4 – много важно; 5 – 

изключително важно. 
 

Диаграма 3. Представяне на най-важните управленски компетенции 
за мениджърите от средно управленско ниво 

при второто проучване 
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На Диаграма 3 визуално са отразени осемте компетенции, ко-
ито се отчитат като най-важни за успеха на мениджърите от средно 
управленско ниво, посочени при второто проучване. 

 
Изследване на критични ситуации 
Десет души от първата и седемнадесет души от втората ком-

пания взеха участие при обсъждането на компетенциите, необходи-
ми в критични ситуации. Първо се идентифицираха проблемите, 
които срещат мениджърите от средно ниво и в двете компании. На 
второ място се представиха действията, които са основни за спра-
вяне с тези проблеми. И трето, тези действия се трансформираха в 
компетенции. Резултатите от направеното обсъждане показват, че 
най-често срещаните проблеми в проучваните компании са: 

 Недостатъчна координация между различните отдели; 
 Недостатъчна гъвкавост при изпълнение на поставените 

задачи в динамичната среда (и в двете компании се работи под ви-
соко напрежение); 

 Недостатъчно подпомагане и приобщаване на новите и 
неопитни служители. 

В резултат на проучването като особено важни компетенции 
за успеха на средните мениджъри в тези компании се определят 
комуникацията, координацията, ефективната работа в ди-
намична среда, мотивирането и развитието на подчинените. 

 
Проверка на проучването 
За да се проверят идентифицираните компетенции при по-

голяма извадка, се проучиха мениджъри от всички нива на управле-
ние – високо, средно и низово. Например в първата компания се 
проучиха 16 средни мениджъри, 8 висши мениджъри и 47 техни 
подчинени. Резултатите показаха, че и трите групи споделят общи 
възгледи за някои компетенции като координация, комуникация и 
способности за действие в проблемни ситуации. За някои 
други управленски компетенции съществуват известни разногласия 
във възприемането. Висшите ръководители имат предпочитания за 
компетенции като бързина и точност при изпълнение на пос-
тавените задачи. Мениджърите от средно ниво и техните подчи-
нени пък имат предпочитания към компетенции като координиране, 
мотивиране и технически познания. 

При анализа на работата в критични ситуации (в стресо-
ва среда) се наблюдават също различия между трите нива мени-
джъри. Топмениджърите не смятат за особено важно техните под-
чинени да притежават компетенции за работа в стресова среда. 
Според тях стратегическите промени, които се налагат в една ком-
пания и предизвикват основните критични ситуации, изискват такива 
компетенции най-вече от висшите мениджъри, а не от тези, които се 
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намират под тях. Не на такова мнение са обаче средните и низовите 
мениджъри. Според тях критичните ситуации са перманентно при-
същи на динамичното ни ежедневие и мениджърите от всяко управ-
ленско равнище се сблъскват много често с тях. Нуждата от неза-
бавна и бърза реакция прави този вид компетентност особено необ-
ходима и за мениджърите от средно управленско ниво. 

В Таблица 4 е направено сравнение на резултатите от първо-
то и второто проучване. Те показват, че между установените управ-
ленски компетенции на мениджърите от средно управленско ниво за 
всяка от компаниите във второто проучване и тези, посочени при 
първото проучване, има връзка. Тук трябва да отбележим, че от-
говорността при първото проучване се разглежда като компетен-
тност, при която „…може да се разчита на завършване на възложе-
ните задачи“. Ето защо отговорността в Проучване 1 в голяма 
степен се доближава до изпълнението в Проучване 2. Останалите 
компетенции, а именно работата в екип, комуникацията, коор-
динацията, изпълнението, перманентното обучение, са от 
решаващо значение за успеха на мениджърите от средно управлен-
ско ниво. С други думи от успешния мениджър на средно управлен-
ско ниво се очаква ефективно да изразява своите идеи, да 
притежава изключителни способности за работа в екип, да 
знае как да изгради и поддържа добри взаимоотношения с 
другите, да притежава технически знания и умения и да се 
стреми към постоянно обучение и самообучение. 

 
Таблица 4 

Сравнение на ръководните компетенции в Изследване 1 и 2 
 

Проучване 1 Проучване 2 
Резултати 

от изследването
Първа компания Втора компания 

1. Отговорност 1. Изграждане на екип 1. Изграждане на екип 
2. Изграждане на 
екип 

2. Комуникация 2. Комуникация 

3. Управление на 
взаимоотношенията

3. Координация 3. Перманентно обу-
чение 

4. Перманентно 
обучение 

4. Разрешаване на 
проблеми 

4. Изпълнение 

5. Управление на 
конфликти 

5. Изпълнение 5. Експертни техни-
чески умения 

 
Сравнителният анализ на резултатите от двете изследвания 

показват, че за мениджърите от средно управленско ниво опреде-
лени компетенции са от решаващо значение. Управленски компе-
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тенциите като изграждане на екип, комуникация, координация, 
изпълнение и перманентно обучение са от изключително значе-
ние за успешното изпълнение на дейностите на мениджърите от 
средно управленско ниво. 

Направеният анализ показа, че от мениджърите от различни 
управленски нива се изисква различен набор от компетенции. За 
тези от средно управленско ниво водещи са определен набор от 
компетенции, които в немалка степен се различават от компетенции-
те, необходими на мениджърите от висше или низово управленско 
ниво. Например при първото проучване всички компетенции, които 
са оценени като „важни“ или „много важни“ за успеха на мениджъри-
те от средно управленско ниво, не включват елементи, които са по-
стратегически фокусирани. Компетенции като визия и стратеги-
ческо мислене са по-често споменавани само като „важни“ и са 
придобили по-ниски стойности. Поради това нашето изследване е в 
съответствие с констатациите от други, по-ранни проучвания13, които 
отчитат, че различните йерархически позиции изискват различно 
управленско поведение. Освен това и петте компетенции, определе-
ни като най-важни за мениджърите от средно управленско ниво в 
това проучване, са свързани с техните позиции в компанията. Като 
неразделна вертикална връзка между лицата, взимащи стратегичес-
ки решения, и ръководителите и служителите на низово управленско 
ниво в своите бизнес единици мениджърите от средно управленско 
ниво обикновено носят пряка отговорност за провеждането на орга-
низационната стратегия в действия, с които да се постигнат желани-
те резултати и да се спазят крайните срокове в рамките на бюджета. 
Изхождайки от това, компетентността да се изпълнява и прилага 
стратегията е особено важна за успеха на мениджърите от 
средно управленско ниво. Освен това мениджърите от средно уп-
равленско ниво се явяват като „лепило“ за организацията, тъй 
като се разчита техните екипи да доведат до постигане на нейните 
цели. От тях се очаква да вдъхновяват, да мотивират и ръко-
водят екипа към постигане на поставените цели. Именно затова 
изграждането на екип е още една ключова компетенция за мени-
джърите от средно управленско ниво. Горните констатации се пот-
върждават и от предишни проучвания в тази област, в която се конс-
татира, че в сравнение с висшите мениджъри тези на средно ниво е 
необходимо да се съсредоточат повече върху изпълнението и ръ-
ководенето на хората14. Благодарение на своята уникална пози-

                                                 
13 Kraut, A.I., Pedigo, P.R., McKenna, D.D. and Dunnette, M.D. (1989), “The role of the 
manager: what’s really important in different management jobs”, Academy of Management 
Executive, Vol. 3 No. 4 
14 Morgan, G. A. Emerging waves and challenges: the need for new competencies and 
mindsets. – In: Henry, J. (Ed.) Creative Management. London: Sage/Open University, 1991. 



МЕНИДЖМЪНТ 

 101 

ция в организацията предизвикателствата, пред които са изпра-
вени мениджърите от средно управленско ниво, са съвсем различни 
от тези на висшите мениджъри. Спецификата идва оттам, че мени-
джърите от средно управленско ниво са разположени в средата на 
организацията, която изгражда сложна мрежа от взаимоотношения с 
различни хора. Поради това компетенциите като разработване, 
адаптиране и поддържане на добри взаимоотношения са осо-
бено важни за мениджърите от средно управленско ниво. Успоредно 
с това интензивното работно място, както и бързите промени водят 
до необходимостта от непрекъснато обучение15. За да са в крак с 
бързопроменящата се среда в България, мениджърите от средно 
управленско ниво трябва постоянно да актуализират знанията и 
уменията си така, че да могат да запазят професионалната си ком-
петентност на настоящите си работни места и да бъдат подготвени 
да заемат следващите, по-високи длъжности. 

 
Заключение 
 
От всичко, изложено дотук, можем да заключим, че изгражда-

нето на екип, комуникацията, координацията, изпълнението 
и перманентното обучение са управленски компетенции от ре-
шаващо значение за успеха на мениджърите от средно управленско 
ниво. Резултатите от това проучване могат да бъдат използвани за 
повишаване на подготовката и квалификацията на мениджърите и 
от трите йерархични нива на управление. 

Настоящите и бъдещите мениджъри на средно управленско 
равнище трябва да притежават съответните компетенции, които са 
от решаващо значение за успеха им в организацията. Те могат да 
оценят текущото си ниво по отношение на петте компетенции, посо-
чени в това проучване, и активно да подобрят знанията и уменията 
си, като инициират съответното обучение и/или самообучение. За 
висшите мениджъри петте идентифицирани компетенции в това 
проучване могат да бъдат приложени с най-висок приоритет при 
подбора, развитието и оценката на мениджърите от средно управ-
ленско ниво. Резултатите от това проучване показват, че висшият 
мениджърски екип може да възприема значението на управленските 
компетенции по различен начин от мениджърите от средно управ-
ленско ниво. Ето защо е от жизненоважно значение за мениджърите 
от средно управленско ниво да видят разликата и да предприемат 
действия, с които да отговорят на очакванията на висшестоящите. 

За да се управляват ефективно обучението и развитието на 
лидерските умения, мениджърите трябва да разберат какъв е про-

                                                 
15 Farquhar, C. R. Middle Managers Are Back: How Companies Have Come to Value 
Their Middle Managers Again. Ottawa: The Conference Board of Canada, 1998. 



доц. д-р Нели Бенчева, ас. Милена Тепавичарова 

 102 

филът на компетентността. Без такова разбиране развитието на 
компетентността не може да се управлява ефективно. Можем да 
заключим, че при средните мениджъри се изисква различен набор 
от компетенции в сравнение с висшите мениджъри. Професио-
налното развитие на лидерски умения и установените управленските 
компетенции могат да се заложат в проектирането и разработването 
на програми за обучение за мениджъри на средно управленско ниво. 
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OСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 

ас. Михаил Михайлов 
 
През 80-те години на ХХ в. се създават движения, които изди-

гат в култ високото качество на стоките и услугите, каквато е све-
товната тенденция в държавите икономическите лидери – Япония, 
САЩ, Канада и т.н. 

Това съвпада с повсеместно внедряване на системи за управ-
ление на качеството на базата на стандартите на ISO. 

Системата за управлението е съвкупност от правила, с които 
се цели да се отговори на: 

– потребностите и изискванията на клиента за качество; 
– устойчивото подобрение и усъвършенстване на фирмата и др. 
Внедряването на стандартите ISO 9000 води до създаване на 

последователни и съгласувани позиции по въпросите на качеството 
в западноевропейските държави още в края на 80-те години на ХХ в. 
(ISO 8402-86 – термини и определения за качеството). По това вре-
ме се създава единният европейски пазар, който осигурява ефекти-
вен обмен на стоки, услуги и работна сила в рамките на Европейс-
кия съюз. В съответствие с това са разработени единни европейски 
стандарти, подходи и технологични регламенти, които се хармони-
зират с националните стандарти (1993 г.). Създадени са стандарти 
на основата на ISО 9000, чиито европейски аналози са EN, серия 
2900 и EN, серия 4500. Европейските стандарти трябва да гаранти-
рат високо качество на продуктите и да защитят милионите евро-
пейски потребители от нискокачествени стоки и услуги. 

Стандартите от серията ISO 9000 изиграват водеща роля в 
хармонизирането на многобройните изисквания към системата за 
качеството. В резултат на тези стандарти в областта на качеството 
според фирмите стоят следните задачи пред организацията: 

– да постигне такова качество на продукцията (услугата), да 
осигури задоволяване на съществуващите и на бъдещи изисквания 
и потребности на потребителите; 

– да създаде увереност на всички нива в организацията, че 
набелязаното качество може да се постигне и поддържа. 

Стандартът EN ISO 9001:2000 е база за изграждане на собст-
вена система за управление на качеството. Той е универсален и 
може да се приложи във всеки бранш. 

Стандартът ISO 9001:2000 има следните подраздели: 
– раздел 0: Въведение; 
– раздел 1: Област на приложение; 
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– раздел 2 и 3: Препратки към други стандарти и понятия; 
– раздел 4: Системи за управление на качеството; 
– раздел 5: Отговорности на ръководството; 
– раздел 6: Управление на ресурсите; 
– раздел 7: Реализиране на продукцията; 
– раздел 8: Измерване, анализ и подобрения. 
В разделите 4, 5, 6, 7, и 8 са публикувани всички изисквания, 

които трябва да се поставят към една система за управление на 
качеството. 

Изискванията се отнасят до процесите, които протичат във 
фирмата, и затова стандартът обръща внимание на дефинирането 
на процесите в тяхната последователност и на взаимодействието 
между тях. 

Ръководството на фирмата трябва да проучи изискванията на 
клиента, които трябва да са основа при разработване на продукта. 

Процесите в една фирма със своята последователност обра-
зува верига от процеси, като най-важни са тези, при които резулта-
тите носят добавена стойност. 

Оценката от данните на процесите, които пряко влияят на ка-
чеството, се осъществява чрез регистриране на параметрите им. 
Ако имат отклонения, се взимат мерки за корекция и подобряване 
на процеса. 

Вторият подраздел към Системата за управление на качест-
вото е озаглавен „Изискване към документацията“ и трябва да 
включва: 

– общи изисквания; 
– наръчник по качеството; 
– управление на документацията, която е свързана с планира-

не, провеждане и управление на процесите; 
– управление на записите по този международен стандарт. 
Стандартът EN 9001 изисква да са документирани всички уси-

лия за подобряване на качеството, политиката и целите по качест-
вото, организационната структура на предприятието, производстве-
ните процеси, длъжностните характеристики и отговорности на пер-
сонала и др. Това се извършва, за да има сигурност, че системата 
за управление на качеството във фирмата осигурява висококачест-
вена продукция, която задоволява потребностите на потребителите. 

Най-важният документ, който доказва, че в една организация 
има действаща Система за управление на качеството, е Наръчни-
кът по качеството. Според ISO 10013:1995 „Указание по разработ-
ване на Наръчник по качеството“ в структурата на този наръчник 
сме длъжни да включим следното: 

– политиката на организацията по отношение на качеството; 
– организационната структура; 
– организационното осигуряване на качеството; 
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– описанието на системата по качество; 
– спирането на оперативните процеси; 
– работните/длъжностните инструкции; 
– записите, формите и техническите ремонти. 
Всеки раздел от наръчника съдържа данните за фирмата, коя-

то го издава, кога е одобрен и преработен (по дати). 
Цел на Наръчника по качество е да дефинира всички дейнос-

ти, свързани с качеството, да подобри вътрешнофирмената комуни-
кация, да служи за ръководство на доставчиците, да подпомогне 
обучението на персонала по въпросите на качеството, да определи 
методите за оценка на съответствието и да даде база за одит на 
системата (1). 

Наръчникът по качество има следните основни приложения 
във фирмата: 

– документира Системата за управление на качеството; 
– служи за вътрешнофирмена информация; 
– дава основание за сертификация на тази фирма. 
Управлението на документацията включва следното: 
– съставяне на смисъл на всички документи за нужните про-

цедури; 
– създаване на план за управление на документите; 
– определяне на актуалността и версиите на всички документи; 
– контролиране на документите, постъпващи извън фирмата; 
– създаване на достъп на документите за служителите; 
– контролиране на използването и отстраняване на стари до-

кументи. 
Всеки документ, преди да се разреши ползването му, е за-

дължително да се провери и, ако се налага, да се подобри, за да е 
ясно, че това е съответстващия документ в „точното време“ и на 
„точното място“ (2). Управлението на записите по своята същност е 
документиране на процедури, указани в документите, и затова запи-
сите са доказателствени документи, които могат да се отнасят до 
резултати от: 

– валидирането; 
– маркирането; 
– съхранението и др. 
Записите трябва да се четат лесно. Те са доказателство, че са 

изпълнени предварително зададени изисквания, свързани с качест-
вото, и са индикатор за работоспособността на системата за управ-
ление на качеството във фирмата. 

В следващия раздел „Отговорност на ръководството“ се по-
сочват отговорностите, задълженията, ориентираността към клиен-
та, политиката по качеството, планирането на качеството, отговор-
ностите и правата на ръководството и оценката на системата за 
управление на качеството. 
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Ръководството на фирмата е задължено съгласно ISO 
9001:2000 да поеме ангажиментите относно разработването и реа-
лизирането на системата за управление на качеството и относно 
непрекъснатото подобряване на ефективността на системата за 
управление на качеството, като: 

А) обучава организацията относно значението на изпълнения-
та на клиентските изисквания, както и относно изискванията на за-
коновите и подзаконовите актове; 

Б) дефинира политиката на целите по качеството; 
В) провежда оценки на управлението; 
Г) осигурява наличието на ресурси (ISO 9001:2000). 
Ръководството е длъжно да проучи и анализира потребностите и 

изискванията на потребителите (вкл. на потенциалните потребители) и 
да осигури тяхното удовлетворяване с продукцията (услугите) си. 

Политиката по качеството трябва да: 
А) „е неподлежаща на предназначението на организацията; 
Б) съдържа задължения за изпълнението на изискванията и за 

непрекъснатото подобряване на ефективността на системата за 
управление на качеството; 

В) предлага рамка за дефиниране и оценка на целите по ка-
чеството; 

Г) е разбрана от организацията, която да е обучена по нея и; 
Д) се оценява дали продължава да бъде подходяща за орга-

низацията“ (ISO 9001:2000). 
Политиката по качеството определя и целите по качеството, 

които задължително трябва да са измерими и по този начин да се 
проверява изпълнението им. 

Ръководството трябва да планира средствата за постигането 
на целите на качеството. Планът по качеството трябва да гарантира 
качеството индивидуално за всеки продукт, за всеки проект и за вся-
ка поръчка. 

„Висшето ръководство трябва да осигури дефинирането на 
правата и отговорностите в рамките на организацията“ (ISO 
9001:2000). На всеки работник от персонала от нисше до висше ни-
во във фирмата трябва да му се делегират права и отговорности, 
свързани с изискванията към качеството. Фирменото ръководство 
трябва да определи „пълномощник“ по качеството, който да отгова-
ря за системата за управление на качеството. В неговите прерога-
тиви да влизат следните дейности: 

– да планира процедурите по изграждането на системата за 
управление на качеството във фирмата; 

– да бъде гарант за въвеждането, функционирането и под-
държането на системата за управление на качеството; 

– да разпорежда и провежда вътрешни одити; 
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– да анализира и докладва резултатите пред висшето ръко-
водство; 

– при допуснато несъответствие в качеството да предприеме 
веднага мерки за корекции и подобряване; 

– да създаде отчетност на качеството; 
– да реализира периодични обучения на персонала по въпро-

сите на качеството. 
„Висшето ръководство трябва да осигури въвеждането на под-

ходящи процеси на комуникация“ (обсъждания, инструктажи). То 
„трябва да оценява системата за управление на качеството през пла-
нирани периоди от време, за да гарантира нейната постоянна при-
годност, съобразност и ефективност“ (ISO 9001:2000). Източниците, 
които могат да се ползват при оценката, са клиентите, констатациите 
от одитите, производителността и икономическите показатели на 
фирмата, съответствието на продукта и коригиращите действия. 

Шести раздел на ISO 9001:2000 е „Управление на ресурсите“, 
който обхваща следното: 

– наличие на човешки ресурс и средства за производство, тех-
нологии и паричен капитал; 

– създаване на производствена инфраструктура и здравос-
ловни и безопасни условия на труд; 

– обучение на персонала; 
– формиране на съпричастност у всеки член на колектива към 

проблемите на качеството; 
– средства за технологично обновление и иновации. 
Квалификацията на персонала е важно условие за протичане-

то на всички процеси във фирмата. За повишаване на квалифика-
цията на персонала се използват: 

– преподаване на технически умения; 
– запознаване с новости в технологията; 
– знания за потребителските очаквания; 
– законови и нормативни уредби, свързани с бранша; 
– запознаване със стандартите; 
– програми за новопостъпили и др. 
Производствената инфраструктура включва сградите, работ-

ните помещения, оборудването с машини и апарати, оръдията на 
труда, информационната система и поддръжката, транспортните 
услуги и др. Работната среда се формира от човешки и предметно-
физически фактори и влияе пряко на производителността и удов-
летвореността от труда. 

В седми раздел на ISO 9001:2000 се дискутира „Реализиране-
то на продукцията“, което преминава през следните етапи: 

– планиране на процесите за реализиране: 
„а) цели по качеството и изисквания към продукта; 
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б) необходимост от въвеждането на процеси, от разработването 
на документи и представянето на специфични за продукта ресурси; 

в) необходимост от продуктово специфични критерии за ве-
рифициране, валидиране, наблюдаване, изпитване и приемане на 
продукти; 

г) необходими записи, за да се докаже, че процесите за реали-
зиране и резултиращите от тях продукти изпълняват изискванията“ 
(ISO 9001:2000). 

– извършване на процеси, свързани с клиенти (установяване 
на изискванията на клиента; оценка на изискванията към продукта; 
обратна връзка с клиентите); 

– развойна дейност за желан продукт (планиране, входни ве-
личини, резултат, оценка, верифициране, валидиране и управление 
на измененията в разработката); 

– снабдяване (този процес трябва да гарантира, че закупените 
суровини няма да имат негативно влияние върху качеството на 
крайния продукт); 

– производство и извършване на услуги (управление на про-
изводството на продукти и услуги; валидиране на процесите; марки-
ране и обратна проследимост, собственост на клиента и съхранение 
на продукта; управление на средствата за измерване и контрол). 

Осмият раздел на ISO 9001:2001 е озаглавен „Измерване, 
анализ и подобряване“, който се състои от подразделите: 

– общи положения; 
– мониторинг и измерване (удовлетворение на потребителите, 

вътрешен одит, мониторинг и измерване на процесите); 
– управление на несъответстващата продукция; 
– анализ на данните; 
– подобряване (постоянно подобряване, коригиращи въздейс-

твия и предупреждаващи действия). 
През 2008 г. се приема международният стандарт ISO 

9001:2008 (заменя, но и заимства от ISO 9001:2000) със заглавие 
„Системи за управление на качеството. Изисквания“. 

„Този международен стандарт определя изискванията към сис-
темата за управление на качеството, когато една организация тряб-
ва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съ-
ответстващ на изискванията на клиента и изискванията на прило-
жимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или 
друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността 
на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата и осигу-
ряване на съответствие с изискванията на клиента и с изискванията 
на приложените нормативни актове“ (3). ISO 9001:2008 има някои 
промени преди всичко в терминологията и отразява опита от прила-
гането на ISO 9001:2000, като не променя смисъла му. Ползите от 
ISO 9001:2008 са: 
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– следва се последователността на фамилията стандарти ISO 
9001:2000; 

– осигурява съвместимост с ISO 14001; 
– правят се терминологични уточнения. 
От горепосоченото става ясно, че ISO 9001:2008 съдържа са-

мо пояснения за ISO 9001:2000 и затова издадените вече сертифи-
кати за качество само ще се трансферират към новата версия по 
време на ежегодния контролен одит. 

Принципите в ISO 9001:2008, които са гарант за успеха в уп-
равлението на качеството и просперитета на една фирма, са 
следните: 

– насоченост към клиента; 
– лидерство; 
– приобщаване на персонала към каузата за качеството; 
– процесен подход; 
– системен подход на управление; 
– взимане на решения, основани на факти; 
– непрекъснато подобряване и усъвършенстване. 
Със стандарта ISO 9001:2008 се цели да се отхвърлят всички 

дейности в Системата за управление на качеството. 
Основните разлики между стандартите ISO 9001:2008 и ISO 

9001:2000 са следните: 
– в общите изисквания към Системата за управление на качес-

твото се включват допълнително законодателни изисквания, изиск-
вания към процесите, представени от трети лица и доставчици; 

– разрешава се един процес да се описва в два или повече 
документа; 

– пълномощникът по качеството трябва да е щатно назначен 
във фирмата. 

Съвременната система на управление е TQM (тотално управ-
ление на качеството) и обхваща цялата сфера на дейности в една 
организация, която непрекъснато се променя и подобрява. 

При TQM постоянно се усъвършенстват персоналът, продук-
цията и организацията, като по този начин се гарантират стабил-
ност, добър мениджмънт и имидж на фирмата. 

Качеството при TQM се оценява по три показателя: 
– подобряване на финансовите резултати на фирмата; 
– постигане на удовлетвореност у клиентите; 
– постигане на удовлетвореност и лоялност у работниците. 
TQM е разработена в началото на 90-те години на ХХ в. като 

триизмерен модел на управление: 
– с три нива на управление – оперативно, стратегическо и нор-

мативно ръководство; 
– имащ три акцента – структура, дейност и поведение; 
– представлявано от три компонента – разходи, качество и време. 
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TQM има седем важни принципа на управление и те са следните: 
– качеството може и трябва да се управлява; 
– процесите, а не персоналът, са сериозният проблем; 
– всеки служител носи отговорност за качеството; 
– задължително е да се коригира веднага възникващият проблем; 
– качеството трябва да е количествено измеримо; 
– подобренията в областта на качеството трябва да са непре-

къснати; 
– качеството е дългосрочна инвестиция. 
Средствата, които се използват за тоталното управление на 

качеството, са: 
– по отношение на управлението на качеството (определяне 

на качеството на нуждите – създаване на политика по качеството; 
обучение по качеството, взаимоотношения с потребителите; систе-
ма за качество); 

– по отношение на управление на производствения процес 
(стабилност на производствения процес, статистически методи на 
контрол; решаване на технологичните проблеми; подобряване на 
процеса); 

– управление на персонала (заповеди на ръководството, обу-
чение по качеството, методи и средства за мотивация на работни-
ците, интензификация, повишаване на квалификацията, организи-
ране на групи по качеството); 

– управление на ресурсите (програма за разходите по качест-
вото, показатели за контрола по изпълнение на качеството; 
стойности на икономическите показатели, подобряване на работна-
та и околната среда, спазване на сроковете при договорка). 

В хранително-вкусовата индустрия има системи за управление 
на безопасността на храните и добри практики. 

ISO разработи за хранителния сектор стандарта ISO 22000 
„Система за управление на безопасността на храните – изисквания 
за всяка организация от хранителната верига“. Този стандарт е пуб-
ликуван и като европейски, и като национален БДС EN ISO 22000. 

До 1990 г. в България преобладават над 460 броя БДС, но се-
га използваните от това време са главно за плодове, зеленчуци, 
пиво и др. храни. До 2002 г. са въведени над 160 европейски стан-
дарта, като повечето касаят хранително-вкусовия бранш, и понасто-
ящем продължава въвеждането на стандарти. 

 
Литература 
1. Куманов, Г. Управление на качеството. 2008, с. 77. 
2. Рибов, М. Системи за качество. с. 107. 
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ЗА ЛИДЕРСТВОТО В ПОЛИТИКАТА 

 
проф. дпн Георги Л. Манолов 

 
Проблемите на лидерството (и лидерите) са един от основни-

те изследователски обекти на редица социални науки като история-
та, философията, социологията, психологията, социалната психоло-
гия и др., които разглеждат неговите разнообразни аспекти в зави-
симост от собствения им предмет. Измежду тях обаче своеобразна 
методологическа роля играят множество понятия и теории от сфе-
рата на социалната психология, които масово се използват от почти 
всички науки, занимаващи се с този толкова интересен феномен, 
какъвто безспорно е лидерството. Това с не по-малко сила важи и 
за политологията като наука, където проблемите на политическото 
лидерство винаги са били едни от най-интригуващите за проучване, 
доколкото няма политика без лидери и държава без водачи. Именно 
затова се налага да отделим специално внимание на природата на 
политическото лидерство като важно направление от синкретичния 
обхват на теориите за елита, и особено на ролята на политическите 
лидери в процеса на „правене на политика“ като основно двигателно 
звено от структурата на управляващата класа. 

 
1. Същност на политическото лидерство 
 
Въпросите на лидерството в политологичните изследвания 

стоят в центъра на две основни теоретични концепции – елитарната 
и плуралистичната. Те изхождат от един общ теоретичен постулат 
за съществуващото вечно социалнополитическо неравенство между 
хората, което обективно предполага развитието на някакви полити-
чески елити и оглавяващи ги лидери, чрез които се реализира не-
посредствено и самият политически живот в обществото. В този 
смисъл хората в обществото се разделят на елит и маси, или на 
управляващи и управлявани, като необходима предпоставка за ес-
тествената еволюция на човешката цивилизация. Още Аристотел в 
своята „Политика“ използва специалния термин „хомо политикус“, 
или такъв човек, който е природно надарен и има всички качества 
да се занимава със социалните дела, сиреч да бъде водач, политик 
и лидер в обществото. Следователно политическото лидерство е 
неизбежен атрибут на всяко управление и своеобразна потребност 
на социалното развитие, което не подлежи на никакво съмнение. 

От такъв „теоретичен ъгъл“ елитаристите (Моска, Парето, 
Михелс) например твърдят, че лидерството води началото си от 
пирамидалната структура на властта, според която в групата на по-
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литическия елит се разграничават две възлови подгрупи: едната, 
изработваща политическите решения; и другата, оказваща опреде-
лен натиск за изпълнение на взетите решения. На обратното мне-
ние по този въпрос са плуралистите (М. Дюверже, Р. Дал и др.), 
които смятат, че поради особеностите на съвременното демокра-
тично общество в силноразвитите държави не може да съществува 
само един-единствен елит, защото има множественост на рекрути-
рането на този елит във всички структури на властта, включително и 
при подбора на различните политически лидери. В зависимост от 
това в западната политическа теория се разграничава много по-
ясно както индивидуалният тип лидерство (когато говорим за отде-
лен човек или персона), така и груповият тип водачество (когато 
имаме предвид различните политически страти), която диференци-
ация все пак е твърде условна, тъй като и двата типа лидерство 
взаимно се преплитат в целокупната политическа дейност. 

Въпреки различията между елитарните и плуралистичните 
концепции отделните представители на тези теории така и не оти-
ват по-далеч от фундамента на корелацията лидер–йерархия в 
рамките на елитарния модел на демокрацията. 

Между другото ще отбележим, че думата „лидер“ за пръв път се 
появява в английския език през XII в. и произлиза от корена „leden“, 
който означава „пътувам“ или „показвам пътя“, докато понятието „ли-
дерство“ възниква поне пет века по-късно. И в този смисъл самото 
научно изследване на лидерството като феномен (и процес) се раз-
вива много по-ускорено и много по-различно от обикновените описа-
ния на живота на изявените лидери от началото на XX в. например41. 
Разбира се, това изобщо не отменя огромния интерес към водачест-
вото и „теориите за великите личности“, които и досега продължават 
да вълнуват умовете и сърцата на милиони и милиони хора. 

От такива позиции първоначално и най-общо може да се каже, 
че в научната литература проблемите на лидерството предимно се 
осветляват на две основни извеждащи равнища: на равнището на 
цялостни теоретични концепции – философски, исторически, психо-
логически и др., където лидерството се разглежда по-глобално и по-
всеобхватно; и на второ, по-ниско, равнище, което се опира на раз-
нообразни изследвания в малките социални групи от гледище на 
методите за изучаване на ефективното лидерство и респективно на 
подбора на водачите. Въз основа на емпиричните изследвания нап-
ример (на второто равнище) в науката се използват няколко по-
съществени метода и подхода за различаване на лидерите: ме-
тодът на „репутацията“, чрез който гражданите посочват най-
популярните лидери след предварително предоставените им об-

                                                 
41 Вж. повече данни по тези въпроси във: Маринов, Ал. Обществени елити и лидерс-
тво в страните в преход. С.: СИБИ, 2004, 134–135. 
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ширни списъци с имена; позиционният подход, с чиято помощ се 
прави опит да се откроят лидерите в различните видове елити – 
правителствения, корпоративния, военния и пр., според поста, който 
заемат в социалната йерархия; методът, свързан с определяне 
на поведението на лидерите42, изучаващ конкретните лидерски 
решения и постигнатите от тях резултати и фиксиращ реалните ти-
туляри и персоналните носители на властта в обществото. 

Верността на тези тестове за идентификация на лидерството, 
каквито са горепосочените методи (разпространени най-вече в САЩ 
в началото на 50-те години на XX в.), е неоспорима, но все пак те 
(методите) ни дават по-фрагментарна и в повечето случаи частична 
представа за феномена „лидерство“, която в известна степен може 
да се преодолее, ако се изложат по-значимите теоретични концеп-
ции (за същността на лидерството), представени, както следва: 

1) Теория за „чертите на лидера“43 
Според тази теория (Е. Богардус, К. Билд, Р. Стогдил и др.) 

най-същественият критерий за определяне на лидерите са техните 
лични качества – произходът, интелектът, ерудицията, красноречие-
то, обаянието, излъчването и т.н., в зависимост от които лидерство-
то се детерминира като ‘сбор от психични и биологични черти на 
дадената личност’. Тоест лидерът е човек, комуто по природа е от-
редено да управлява, защото в него генетически са заложени всич-
ки онези качества, които задължително са необходими за различни-
те водачи. Стъпвайки върху тази база – личните качества, мнозина 
учени разработват цял конгломерат от лидерски черти и качества 
(над 70 вида), с които едни от тях доказват надеждността на тази 
теория, а други – нейната непълноценност в съвременните демок-
ратични условия на Запад. 

Въпреки тази противоречивост в тълкуванията на лидерските 
качества известният учен Р. Стогдил добре е характеризирал ус-
пешния лидер като човек „със силно изразено желание за поемане 
на отговорност и изпълнение на задачите, енергичен и упорит в 
преследване на целите, готов на риск, смел, дързък, решителен, 
инициативен, уверен в себе си в социални ситуации, с чувство за 
лично достойнство, готов да поема отговорност за решенията и 
действията си (...) да влияе на поведението на другите и с капацитет 
да структурира системата на социални взаимодействия в посока на 

                                                 
42 Вж. Узунов, Ф. Психология и психопатология на властта. Велико Търново: Ибис, 
2009, 51–53; и Дончева, Хр. Политическото лидерство. – Във: Политология. С.: Сто-
панство, 2007, 236–238. 
43 Вж. повече подробности по тази и другите теории във: Манолов, Г. Политология. 
Четвърто преработено и допълнено издание. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2008, 
345–348; и Манолов, Г. Държавата – теории, функции, структура. Пловдив: Паисий 
Хилендарски, 2010, 335–354. 
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изпълнение на задачите“44. Вярно е, че авторът се застрахова, като 
казва, че няма доказателства за универсални лидерски черти, но 
всичко в крайна сметка зависи по думите на Ф. Узунов от множество-
то променливи ситуации, които трудно могат да бъдат измерени или 
предсказани45 независимо от желанието на изследователите за това. 

Без да абсолютизираме стойностите на теорията за „чертите 
на лидера“, следва да изтъкнем, че би било почти невъзможно (а 
дори и абсурдно) да претендираме за по-точно определение на 
същността на лидерството, ако не отчитаме на преден план поне 
основните черти (и качества) на лидерите и техните потенциални 
възможности, независимо дали те са вродени или придобити. 

2) „Ситуационна“ теория за лидерството 
В противовес на предходната теория „ситуационната“ теория 

за лидерството (Дж. Шнайдер и др.) изхожда от тезата, че личността 
„става“ лидер благодарение на конкретната ситуация, в която поя-
вата на водача е резултат от определени обстоятелства в дадено 
време и е от детерминирано място, когато някаква персона се е из-
дигнала на върха на властовата йерархия колкото изненадващо, 
толкова и закономерно. Или, лидерството е еманация, продукт и 
функция най-вече на някаква специфична ситуация (социална, по-
литическа, икономическа и т.н.), която се проявява и развива в от-
делните обществени групи. Освен това като ключови елементи на 
ситуацията в рамките на тази теория се разглеждат: структурата на 
междуличностните отношения в групата; характеристиката на сама-
та група; културата на същата тази група; различните условия, в 
които тя действа (физически и др.) и пр. С други думи „ситуационна-
та“ теория за лидерството също набляга на относителната роля на 
личностните качества, като същевременно подчертава решаващото 
значение на разнообразните обстоятелства (ситуации) за формира-
нето на различните типове лидери. 

3) Теория за „определящата роля на последователите“ 
Акцентът в тази теория пада не толкова върху самия лидер, 

колкото върху корелацията лидер–ръководени (Р. Кетел, Е. Хо-
ландер, Дж. Джулиан и др.), при това от гледна точка на цялостното 
поведение на дадена социална група в нейните контакти с лидера. 
Става дума за такава корелация и връзки (между лидера и групата), 
при която определящото е как групата възприема водача въз основа 
на това, доколко лидерът е способен най-напред да изразява, а 
впоследствие и да удовлетворява ключовите интереси на своите 
поддръжници и последователи. Иначе казано, тази теория детерми-
нира лидерството според настроенията, потребностите и интереси-

                                                 
44 Stogdil, R. Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature. N. 
Y.: Free press, 1974, p. 81. 
45 Вж. Узунов, Ф. Цит. съч., с. 50. 
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те на социалната група, т.е. дали лидерът ги оползотворява рацио-
нално (интересите), в зависимост от което самият той печели, или 
отблъсква собствените си последователи. Накратко казано, не лич-
ните качества или конкретната ситуация, а дадената група предоп-
ределя лидерското място на определена персона в съвременното 
общество. 

4) Релационна теория 
Основният постулат на тази теория (Р. Дал и др.) произтича от 

факта, че тя поставя в центъра ключовия проблем за отношението 
лидер–гражданин. Това отношение се интерпретира според взаи-
модействието между лидерите, ситуациите и групите в плуралис-
тичната политическа система, като приоритетно се анализират ха-
рактерните за нея (системата) взаимни връзки между отделните ù 
елементи. Върху тази плоскост се разглежда и особената корелация 
между лидерите и гражданите, която по принцип е двупосочна: от 
една страна, се отчита силното влияние на лидерите върху настро-
енията на избирателите, а от друга, се анализира как те (лидерите) 
отговарят на предпочитанията на гласоподавателите. Това – едно. 
Друго, в този смисъл се разглежда и осмисля и посоченият вече 
двустранен социален процес: на ръководене от страна на лидерите, 
но и на безусловно съобразяване с интересите на самите граждани. 
Или, релационната теория прави опит да интерпретира един по-
цялостен комплекс проблеми, засягащи разглежданата корелация 
(лидер–гражданин), макар че нерядко се стига до твърде схематич-
ни и общи констатации. 

5) Ролева теория 
По мнението на редица западни изследователи (Гурвич, Сър-

джънт, Парсънс и др.) ролевата теория  е една от най-надеждните 
при анализа на поведението и действителната същност на различ-
ните типове политически водачи. Основанията за това се базират на 
разбирането за понятието „роля“, което се схваща и като важна 
функция, и като нормативно регулирано социално поведение (моти-
вирано от общоприети ценности). 

Същностната значимост на ролевата теория в най-голяма 
степен се детерминира от обстоятелството, че с въвеждането на 
понятието „роля“ се цели даването на по-изчерпателен и цялос-
тен отговор на фундаменталния въпрос: Какво прави лидерът? 
Защото тук става въпрос не за поредната палиативно-конюнктурна, 
а за глобална оценка на социалнополитическата активност на поли-
тическия лидер, извършвана въз основа на изпълняваните от него 
роли. И за разлика например от понятието „социален статут“, с кое-
то се търси еднопосочен отговор на въпроса: Кой е този лидер?, 
чрез конкретната „ролева превъплътеност“ на лидерите може да се 
вникне както в многократните проявления на тяхното поведение в 
социалната практика, така и в персоналните изяви на „лидерския 



доц. дпн Георги Л. Манолов 

 116 

„Аз“ при строго специфични и предимно нестандартни обществени 
„политически и всякакви други“ ситуации. С други думи ролевата 
теория за лидерството „пронизва“ същинската битност на полити-
ческите водачи и собственото им властово амплоа в опитите за раз-
криване на техните истински (едно или повече) лица в едно или дру-
го тяхно поведение46. 

Пречупена през проблема за лидерството, ролевата теория 
съдържа още няколко същностни момента: единият е за съответс-
твието между очакванията на управляваните (гражданите) и 
отговорите, които им дават техните избраници (лидерите); дру-
гият се отнася до разработването на факторите, определящи по-
ведението на човека – собствената представа и вътрешната само-
оценка за отговорностите (и задълженията), отношение на ролевите 
партньори към извършваната дейност и т.н.; и третият момент зася-
га т.нар. „ролеви конфликт“, чието значение най-общо може да се 
сведе до анализирането на такива ситуации, в които индивидът е 
принуден да действа в противоречива обстановка (ситуация) или в 
такива положения, в които ролевият статут диктува едно поведен-
ческо действие, а конкретната социална ситуация – коренно различ-
но от него противодействие. А това („ролевият конфликт“) е нагле-
ден пример  за неизбежния сблъсък между „Аз“-а и ролята, която 
най-ярко проличава в преломни исторически периоди, когато факто-
рът „лидерство“ (или ролята на лидера) почти винаги има решаващо 
значение за осъществяването на някаква социална промяна. 

6) Психологическа теория 
Наред с политико-социологическите интерпретации на лидерс-

твото важно място в тези анализи заема и психологическата теория, 
чийто основен представител е Х. Ласуел. В своята книга „Психопато-
логия и политика“ той се опира на психологическия подход за изс-
ледване на лидерството, доколкото то не е само взимане на реше-
ния, но и ярко проявление на личностно поведение, емоции, чувства, 
страст и редица други поведенчески качества. Тук най-съществената 
особеност в психоаналитичния подход към властта е представянето 
на стремежа към власт като някакъв универсален принцип на ком-
пенсация. А това понятие в теорията за невроните (компенсацията) 
се смята за заместител на определени качества, липсващи на лиде-
ра в едни области, които обаче се свръхкомпенсират в други облас-
ти. Тоест става дума за изпитване на личностен комплекс като пси-
хическа травма, който предизвиква т.нар. „ фрустрация“ (общо чувс-
тво за неудовлетвореност), благодарение на която се търси вътреш-
но чувство за добиване на власт с цел изпитване на удовлетворение 
от дейности, непознати и несвойствени (непосилни) за съответния 

                                                 
46 Вж. Манолов, Г. Политическото лидерство. Цит. съч., 346–347. 
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лидер47. Или според психологическата теория (Х. Ласуел) стремежът 
към властта като основно средство за компенсация може да бъде 
използван от индивидите егоцентрично за преодоляване на различ-
ни реални или въображаеми недостатъци, включително и на психи-
чески или физически дефицити. В зависимост от това Ласуел обосо-
бява и три ключови типа политически лидери – агитатор, админист-
ратор и теоретик48, които представляват еманация на множество 
други лидерски (събирателни) класификации. 

Психологическата теория има много съществено значение за 
развитието на политическото лидерство, защото на практика тя пра-
ви сериозен опит за обяснение на едни или други политически ре-
шения от гледище на човешката емоционалност, чувственост и пси-
хика и тяхното отношение към властта. 

7) Интегративна теория за лидерството 
Напоследък в съвременната политическа наука все по-

сериозно внимание се обръща на тези концепции за лидерството, 
които се стремят да отчитат влиянието на все повече и повече фак-
тори при формирането на политическите лидери. Така например 
американският политолог М. Херман смята, че лидерството не бива 
да се разглежда едностранчиво, а като многостранно понятие. В 
този смисъл, когато се анализира неговото проявление, винаги 
следва да се имат предвид няколко характеристики: едната е свър-
зана с характера на самия лидер; другата – с всички, с които даде-
ният водач контактува (привърженици, съмишленици, избиратели и 
прочее политически субекти); третата – с наложената взаимозави-
симост между лидера и конкретните политически субекти; и пос-
ледната – с моментната социалнополитическа ситуация, в която се 
реализира самото политическо лидерство49. Ценното в тази теория 
е това, че феноменът „политическо лидерство“ не се вмества в тес-
ногръдите рамки на едни или други самостойни критерии, а се ин-
терпретира от позициите на комплексния подход, чрез който се 
представят набор от различни лидерски качества като фундамент от 
характеристиката на лидерството изобщо. 

Анализът на „лидерските“ теории може да продължи почти до 
безкрай, затова тук споменаваме само още няколко: „маниакалната“ 
теория (лидерството като вид мания за величие), конкурентната тео-
рия (лидерството като резултат на конкуренцията), „теорията за слу-
чайността“ (лидерството като плод на случайни обстоятелства) и пр. 

Извършеният теоретичен преглед дава основание да се зак-
лючи, че всяка една от представените концепции за лидерство-
то действително ни разкрива множество верни и съществени, 

                                                 
47 Вж. по-подробно: Узунов, Ф. Цит. съч., 45–46. 
48 Вж. пак там, с. 46. 
49 Вж. Мухаев, Р. Политическое лидерство. Политология. М.: Юнити, 2005, с. 149. 
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но все пак само отделни, аспекти, фрагменти и нюанси на ли-
дерския феномен, без обаче да се отговаря по-изчерпателно на 
въпроса: Що е лидерство? 

Без да навлизаме в детайли, достатъчно е да посочим (в под-
крепа на изказаната теза) само това, че в научната литература се 
срещат десетки дефиниции за лидерството, част от които са: лидер-
ството като функция на личността; като осъществяване на влияние; 
като поведение на индивида; като отражение на груповия интерес и 
т.н. А сред тях най-разпространената дефиниция е тази, която 
схваща лидерството като осъществяване на влияние, при това на 
позитивно влияние (Б. Бас). Това е и вярно, и не чак дотам вярно, 
тъй като влияние има навсякъде, където е структурирана някаква 
социална йерархия, без обезателно обаче самото влияние винаги 
да е положително. 

Независимо от съществуващите трудности при определеност-
та на лидерството изобщо би следвало да се обобщи накратко, че, 
ако изведем по съвкупност най-значимото от всички интерпретирани 
по-горе теории за лидерството, бихме получили следната синтези-
рана представа за него: разглеждан като социално взаимоотно-
шение, феноменът „лидерство“ може да се детерминира еднов-
ременно и като особен вид корелация между лидерите и граж-
даните, и като притежание на власт в някаква степен, и като 
упражняване на същата тази власт посредством осъществява-
не на влияние върху хората, както и върху съответните после-
дователи на различните обществени водачи. 

Задължително се налага да изтъкнем, че тази определеност 
на лидерството се отнася главно до неговата социална същност, 
поради която тя (определеността) не бива механично да се пренася 
към политическото лидерство, както обикновено и много често се 
прави. Защото социалните измерения на лидерството имат доста 
по-широк периметър на обхват, който включва формалното и не-
формалното лидерство, влиянието на водачите в малки или големи 
групи, лидерството в различните микро- и макроколективи и т.н., 
докато политическите характеристики на лидерския феномен съ-
държат в себе си немалко специфични особености. 

В този контекст политическото лидерство не бива да се 
схваща само като упражняване на някаква власт въобще, а 
преди всичко като упражняване на политическа власт и на 
свързаното с нея определено влияние върху хората и после-
дователите (на лидера) в обществото, чрез които самите лиде-
ри проявяват своите управленски възможности посредством 
използването на цял комплекс личностни качества – интелекту-
ални, професионални, морални, организационни и т.н., за реа-
лизация на тази власт. Или по друг начин казано, няма и не може 
да има нито стойностно политическо лидерство, нито ефективно и 
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„заразително“ увличане (и влияние) на десетки милиони последова-
тели, ако не е налице поне определен минимум индивидуални ка-
чества (вродени или придобити) на различните типове лидери в 
политиката. 

Изобщо политическото лидерство трудно би могло да се изс-
ледва пълноценно, без да се използват предимствата на доказалия 
своите качества интегрален подход или поне най-съществените ар-
гументи от различните теории за лидерството, с които ярко да се отк-
роят отличителните белези на този безкрайно интересен феномен 
(„лидерството“). А за това, дали един политик се самовживява в ро-
лята на лидер, или наистина се проявява като такъв, едва ли има по-
безпристрастен съдник на неговите деяния от суровата социална 
действителност и от прожектора на общественото мнение. Сиреч, 
както е написано в една мъдра книга: „По делата им ще ги познаете!“. 

 
2. Типология на политическото лидерство 
 
Още от дълбока древност проблемът за типологията на раз-

личните лидери е бил един от основните ключови пунктове в твор-
чеството на такива титани на мисълта като Платон, Аристотел, Ци-
церон и др., занимавали се активно с автентичния генезис на дър-
жавността и политическата система на обществото. Това не бива да 
ни учудва, защото феноменът „лидерство“ е едно от възловите зве-
на в съществуващата връзка между конкретния тип управление и 
характера на политическото лидерство, от което в значителна сте-
пен зависи доколко е ефективно едно или друго държавно управле-
ние. По същество обаче големият интерес към различните типове 
политически лидери се обуславя най-вече от обстоятелството, че 
почти винаги установената политическа система е в пряка зави-
симост от наложения модел на лидерство и съответно от при-
лаганите форми, методи и средства за упражняване на властта 
от страна на лидерите. Тъкмо това е една от основните причини 
голяма част от изследователите, включително и тези на Запад, 
твърде често да смесват и отъждествяват понятията „социално уп-
равление“, „политическо лидерство“ и някои други, които на пръв 
поглед изглеждат почти идентични, но и крият в себе си немалко 
съществени разлики. В зависимост от тези теоретични признаци 
най-напред ще представим по-обща типологична характеристика на 
явлението „лидерство“, а веднага след това ще изложим и най-
популярните научни класификации за него. 

В най-общ и систематизиран вид може да се каже, че типоло-
гичните проучвания класифицират лидерите или на базата на оп-
ределени показатели, или на основата на комплекс критерии, чрез 
които се диференцират няколко основни типа според следните из-
мерители (критерии): 1) според критерия „мащабност на лидерст-
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вото“ (равнището на решаваните задачи) – общонационални лиде-
ри, партийни водачи, местни лидери, водачи на разнообразни соци-
ални групи; 2) според отношението на лидерите към социалната 
и политическата система – функционални или нефункционални; 
конформисти и неконформисти; 3) според личностните качества – 
лидери, отличаващи се с ярко изявени способности, и такива, у кои-
то подобни способности липсват; лидери, издигнали се въз основа 
на своите качества, и такива, достигнали върховете на властта бла-
годарение на обстоятелствата; 4) според стила на лидерството – 
демократични, авторитарни; 5) според произхода на лидерството 
– традиционно, бюрократично и харизматично (по М. Вебер); 6) спо-
ред насоката на изявите им – лидери практици и лидери идеолози; 
7) според идеологията на лидерите – консервативни, либерални, 
социалдемократически, реформатори, революционери и т.н.50. 

Тази класификация на лидерството обхваща редица негови 
същностни черти и особености, без, разбира се, да претендира за 
универсалност. Проблемът обаче, който възниква тук, е, че във фо-
куса на нейното полезрение не попадат много други самостойни 
типове лидери, защото поради специфичната си същност на прояв-
ление те (лидерите) перманентно гравитират ту към едни, ту към 
други типологични характеристики (но не и към класифицираните 
по-горе). Следователно, макар че е от методологическо естество, тя 
(класификацията) страда от известна непълнота, която бихме могли 
да запълним с разглеждането на най-съдържателните теоретични 
концепции в тази област (типологията на лидерството), разработени 
от отделни учени. 

Както вече изтъкнахме, една от първите типологии на лидерст-
вото е извършена от М. Вебер, който, използвайки критерия „власт“, 
определя лидерството като способност „да се отдават заповеди 
и да се предизвиква подчинение“. Изхождайки от това, видният 
германски социолог диференцира три фундаментални типа лидерст-
во (авторитет на властта): легитимен (рационално-законен); тра-
диционен; и харизматичен тип лидерство (и господство)51. 

В съвременната политологическа мисъл харизматичният тип 
лидерство продължава да предизвиква основателен интерес и дис-
кусии, макар че и самият М. Вебер го определя повече като истори-
чески (т.е. временен и проявяващ се по-често в кризисни социални 
ситуации), отколкото като постоянно действащ тип политическо ли-
дерство. Затова и типът на харизматичния лидер е толкова пробле-
матичен в политическата наука, доказателство за което е продъл-
жаващият поток от изследвания върху личностите на Хитлер и Ста-

                                                 
50 Вж. по-подробно: Манолов, Г. Цит. съч., с. 351; Дончева, Хр. Цит. съч., с. 237. 
51 Вж. Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С.: Св. Кл. 
Охридски, 1992, с. 65. 
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лин например, независимо от това кой как тълкува тяхната роля в 
историческото развитие. 

Така или иначе обаче Веберовата типология на лидерството 
си остава една от най-съдържателните в науката, тъй като нейното 
достойнство се заключава преди всичко в задълбочения анализ на 
онези свойства на личността, които ѝ позволяват да държи в „маги-
ческо подчинение“ огромни маси хора; и същевременно разкрива 
разнообразните форми, методи и средства, които се използват от 
лидерите, за осигуряване на собствената им поддръжка от електо-
рата. По този начин именитият учен ни предлага по-универсална и 
по-прецизна класификация на лидерството, защото е извършена в 
зависимост от подходите за упражняване на властта и типовете 
политическо господство. 

Би било пропуск, ако не отбележим и сериозните изследвания 
на Р. Михелс върху типологията на лидерството сред социалдемок-
ратическото движение (в Германия) от началото на XX в. Основният 
критерий в неговата типология е социалният произход, според 
който политическите лидери (на социалдемокрацията) биват две 
преобладаващи категории – лидери от буржоазно потекло, свързани 
с идейната програма на партията; и лидери от пролетарски произ-
ход, които са повлияни предимно от социалните си емоции52. По 
същество тази класификация на лидерството също не бива да се 
подценява, понеже, ако изключим тесния ù аналитичен обхват (со-
циалдемократическите партии и лидери), на практика Михелс реал-
но диференцира два типа лидери, които съществуват и досега – 
прагматични и емоционални. 

Твърде интересна е тезата за лидерството на съвременния 
американски учен Х. Ласуел, който обяснява отделните типове ли-
дерство с помощта на психоаналитичните методи при оценката на 
личните качества на различните политически водачи. Той изхожда 
от постулата, че лидерството е някакъв особен и специфичен вид 
лудост, поради което недвусмислено подразделя лидерите на нев-
ротици, параноици, психари и въобще на такива комплексирани хо-
ра, които компенсират своята непълноценност посредством жестоки 
битки в неистовата жажда за власт. Плюс това Х. Ласуел възприема 
като критерий за типологизиране (на лидерството) съвкупността от 
биографичните данни и психоанализата на лидерската личност, в 
резултат на което лидерите биват: вождове агитатори – ръководе-
ни в своята дейност от потискащото чувство за вина и поради това 
„търсещи облекчение посредством такива механизми, които да 
изобличават другите“; администратори – стремящи се да манипу-

                                                 
52 Вж. Михелс, Р. Към социология на партиите в съвременната демокрация. Изс-
ледвания за олигархичните тенденции в живота на групите. – Политически изс-
ледвания, бр. 3, 1994, с. 276. 



доц. дпн Георги Л. Манолов 

 122 

лират членовете на определена социална група; и водачи теоре-
тици – характеризиращи се с висока степен на рационализиране на 
целите и на абстрактност на мисленето53. Характерното обаче и за 
трите типа лидери е, че най-важното е те да притежават колкото се 
може повече и по-голяма власт над хората, независимо на какво 
социално поприще се утвърждават в своята непосредствена профе-
сионална дейност. 

Не по-малко оригинални постановки за типологията на лидер-
ството (и за същността му) развива и „бащата на модерния мени-
джмънт“ – американецът П. Дракър, който изрично подчертава, че 
същината на лидерството е действието или свършената работа 
като основно мерило и ключов критерий за диференциация на 
едни или други водачи. Въз основа на това той ясно определя два 
типа преобладаващи лидери: ефективни лидери (действителни 
водачи), отличаващи се с висока степен на прагматичност, с умени-
ето да поставят главните цели с яснотата, че носят пълната отго-
ворност за всичко, както и с изкуството да печелят доверието на 
хората; и неефективни водачи (псевдолидери) като антипод на 
първите, защото са завладени единствено от мисълта, че „вселена-
та се върти около тях“, поради което властта и привилегиите са тях-
ната главна цел за осъществяване (за Дракър такива лидери носят 
само злини на народите, какъвто е бил Мао Цзедун)54. И още – спо-
ред П. Дракър нито личният чар и обаяние, нито личностните харак-
теристики на водачите определят типа лидерство, доколкото самото 
лидерство представлява своеобразна мисия, за която преди всичко 
са необходими прагматичност, последователност и конструктивност. 

Сред многообразието от класификационни характеристики бу-
ди интерес още една, направена от Р. Стогдил, който, опирайки се 
на сравнителния подход, обстойно е анализирал общо 16 вида типо-
логии на различни автори, признаващи обаче само над два типа ли-
дерство. В този смисъл той извежда най-често срещаните типове 
лидерство, като по-отличителните от тях са: авторитарен, или гос-
подстващ, тип; демократичен, или активиращ (хората), тип; убежда-
ващ, или възбуждащ (тълпата), тип; изпълнителен, или администра-
тивен, тип; и интелектуален, или тип лидерство на великите хора55. 
Особеното при тази сравнителна типология е това, че тя не използ-
ва само един самостоятелен критерий за лидерството, а обеди-
нява в синтез сходните допирни точки (на отделните автори) от бога-
тата гама обнародвани вече класификации на лидерските модели. 

Ако трябва да обобщим всичко изложено дотук за типологията 
на лидерството както в най-общия първоначален контекст, така и 

                                                 
53 Цит. по: Узунов, Ф. Цит. съч., 46–47. 
54 Вж. Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. С.: Карива, 107–110. 
55 Вж. Дончева, Хр. Цит. съч., с. 238. 
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относно разнообразните авторови виждания по този съществен по-
литологически проблем, следва да изтъкнем, че наистина е трудно 
да се извърши цялостна класификация на типовете лидери само 
върху един определен критерий. 

Напоследък обаче много успешно си пробиват път т.нар. „син-
тетични критерии“ за типология на лидерите – личностни качест-
ва, същност, съдържание и стил на лидерската дейност, социална 
среда, в която израстват водачите, психоаналитични методи за изс-
ледване на политическото поведение на лидерите и т.н., т.е. тогава, 
когато успоредно се използват няколко критерия едновременно 
или цял комплекс критерии за изясняването на класификацията 
на лидерството. Заслугата за това е на големия английски учен 
Денис Каванах, чийто несъмнен принос намира израз в успешното 
приложение на този комплексен и дълбокоаналитичен (научен) под-
ход, при който се правят опити за типологизиране на водачите. 

Според Каванах резултатно изучаване на разнообразните ти-
пове политически лидери може да се осъществи най-съдържателно 
и всеобхватно, ако изследователският подход се опира на три 
същностни критерия: анализа на индивидуалността на водачи-
те, техния социален произход и политическия стил на лидери-
те, който те прилагат в непосредствената си управленска дейност56. 
Това дава основание на Каванах не само да твърди, но и да докаже 
на практика, че с употребата на горните критерии действително ста-
ва реално възможно най-пълноценното изучаване на типологичната 
класификация на лидерството. 

 
*     *     * 

Днес проблемите на лидерството продължават да имат реди-
ца нови измерения, които подлежат на много по-специални изс-
ледвания. Защото в условията на глобална финансово-икономиче-
ска криза лидерството като специфичен феномен дори започна да 
се отрича. 

Но това е друга, твърде сериозна и отговорна тема... 
 
 

                                                 
56 Вж. Манолов, Г. Цит. съч., с. 355. 
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ЗА МАТЕРИАЛИЗМА В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА 

И ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИМА ЛИ ТОЙ АЛТЕРНАТИВА 

 
доц. д-р Васил Петков 

 
Още в началото на статията искаме да заявим, че допускаме 

нейното заглавие да бъде посрещнато от читателя с известно недоу-
мение. Основание за подобно допускане ни дава разбирането, че ма-
териалистично настроеното съзнание на учените, в т.ч. и на учените 
икономисти, не е в състояние нито да признае собствената си орто-
доксалност, нито да осмисли предлаганата му алтернатива в допуска-
нето и на представата за сътворението на човека и света от Бог. 

Когато поставяме въпроса за ортодоксалността, то в буквал-
ния смисъл имаме предвид враждебността към тезата за божестве-
ността на човека и света, което е присъщо на мисленето на учените, 
в т.ч. и на мисленето на учените икономисти от държавите в Източ-
на Европа. 

Но освен в буквалния смисъл, ние поставяме въпроса за ор-
тодоксалността и в преносния смисъл, т.е. като приемане за абсо-
лютна тезата за материалността на човека и света, което е присъщо 
на учените, в т.ч и на учените икономисти от държавите в Западна 
Европа. По този начин чрез двоякия смисъл на ортодоксалността 
ние се стремим да фиксираме вниманието върху симетричността, 
или върху общото в мисленето на учените от Изтока и Запада, в т.ч. 
и на учените икономисти. 

Когато пък поставяме въпроса за осмислянето на предлагана-
та алтернатива в мисленето на учените от Източна и Западна Евро-
па, в т.ч. и на учените икономисти, ние имаме предвид, че нейното 
„откриване“ би било възможно само тогава, когато симетрията в 
ортодоксалността на мисленето на учените бъде възприета като 
симетрия на грехопадението [6]. Естествено, ако ортодоксалността, 
особено нейната симетричност в мисленето на учените от Изтока и 
Запада, не бъде призната от самите тях, не може да се възприеме 
за резонна и предлаганата алтернатива. 

След всичко отбелязано по-горе, следва да се вземе предвид 
и обстоятелството, че състоянието на научното мислене, в т.ч. и на 
икономическото мислене, рефлектира и върху мисленето на общес-
твото. Транслирането на предпоставяното в научното мислене и в 
мисленето на обществото става чрез системата на образованието, в 
т.ч. и икономическото образование. И естествено, след като предс-
тавата за сътворението на човека и света няма място в мисленето 
на учените и от бившите капиталистически, и от бившите социалис-
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тически държави, а системата на образованието в тях се изгражда 
изцяло на научна основа, то въпросната представа не може да зае-
ме полагащото ѝ се място и в мисленето на обществото. 

Последното важи с пълна сила особено за мисленето на хора-
та от бившите социалистически държави, в т.ч. и за мисленето на 
хората в България. Защото в държавите от Западна Европа и до 
днес се запазва статуквото от съгласието (conspiratio), постигнато в 
Английското кралско дружество през 1697 г. [3: 119], за мирно съв-
местно съществуване между представата за материалността на 
човека и света и тази за божествеността на човека и света, макар и 
първата като представа, присъща само на науката, а втората като 
представа, присъща само на религията. Чрез системата на образо-
ванието двете представи имат място и в мисленето на обществото, 
макар да запазват „тайнствеността“ на извършеното през 1697 г. 

След Втората световна война в държавите от Централна и Из-
точна Европа, а у нас след 9.IX.1944 г., установената нова полити-
ческа власт наложи свойствената ѝ враждебност към представата 
за божествеността на човека и света. Тази представа у нас е зак-
леймена като най-опасна, вредна и пагубна за пролетариата, отвли-
чаща вниманието му от строителството на новото общество. Тук 
трябва да припомним разбирането на Н. Бердяев, че „фатална 
грешка е да се придава на тази духовна борба характер на социал-
на борба“; тя е борба срещу духа на народа [1: 171]. 

Последиците от борбата на комунистическата партия у нас 
срещу духа или душата на народа излязоха наяве след 10.XI.1989 г. 
Ще визираме и ще коментираме само две от тези прояви в живота на 
обществото, които не само масовото, но дори и професионалното, 
т.е. научното, съзнание се оказа неспособно да осмисли. И двете 
прояви са от сферата на образованието – едната от неговата начал-
на фаза, другата – от висшата фаза на икономическото образование. 

Първата от тези прояви е неспособността на мисленето както 
да идентифицира проблема, който възниква от въвеждането на дис-
циплината религия в началното училище, така и несъстоятелността 
на предложенията за неговото решаване. Въпросните критични бе-
лежки имат за основа статия на д-р Светломир Пенев в сп. „Начално 
училище“. 

Според автора проблемът, който възниква от въвеждането на 
дисциплината религия в учебното съдържание на началното учили-
ще, е в това, „че всички учебни предмети са разработени на основа-
та на пълно игнориране на религиозното схващане за света и чове-
ка. По такъв начин онова, което учениците изучават по религия, 
влиза в ясно изразено противоречие с философските и мирогледни-
те тенденции на останалите учебни предмети“ [5: 74]. 

Ако противоречие тук все пак съществува, то не е това, което 
авторът сочи. Отсъствието на религиозното схващане за света и 



доц. д-р Васил Петков 

 126 

човека в учебните предмети е просто един факт – този за техните 
отлики от религията. Защото учебните предмети са изградени на 
основата на съответните науки. А последните независимо дали са 
материалистични или не-материалистични, са винаги не-религиоз-
ни, светски. Те са били и си остават знание на човека за самия него 
и заобикалящия го свят, което е проверено, доказано чрез опита и 
експеримента и – което е особено важно – отворено за изменение. 
Докато религията е винаги била и си остава знание от Бога; тя, така 
да се каже, прескачайки съзнанието, е била и си остава приемане от 
човека на вяра, аксиоматично, неоспоримо на определени положе-
ния (постулати) за него и заобикалящия го свят, макар да оставя и 
възможност за едно или друго тяхно тълкуване от човека. 

Разбира се, въпреки посочените различия между науката и 
религията всичко в учебното съдържание на нашето училище би 
променило облика си, ако преподавателите по отделните дисципли-
ни освен научните тези съобщаваха и за съществуването на рели-
гиозните алтернативи. Просто като факт, който обучаваните трябва 
да знаят. 

Подобна практика обаче е невъзможна. И в това е действи-
телният проблем. Защото от Епохата на просвещението в предс-
тавите на учените, а оттам и в мисленето на обществото, гносеоло-
гическото (въпросът за първичността на предпоставяното в човеш-
кото мислене – материята или Духът) е изтласквало онтологическо-
то (въпроса за източника на знанието за съответната предпоставка 
в човешкото мислене – обективен или субективен). И след като фи-
лософията следва само науката, то самата гносеологическа база е 
вече предопределена. Тя не признава за достоверен друг източник 
на знанието освен този от науката. 

От погрешното идентифициране на проблема следват и не-
състоятелни предложения за неговото решаване. Първото от тези 
предложения е за пътя, който С. Пенев предлага за преодоляване 
на фиксираното от него противоречие. И той е в „обясняването на 
битието на света с неговото сътворяване от Бога и развитието му – 
с вложените в него от Твореца закони“ [5: 75]. 

Ако основание за въвеждането на дисциплината религия е 
признанието за духовната същност на човека [8: 5], то неприемливо 
е нейното изграждане да се основава само на вяра. Това повелява 
както нарушената традиция на религиозността у нас, така и разви-
ващите се свят на човека и свят, който го заобикаля. Обръщането 
към старото библейско разбиране за сътворението на света и чове-
ка от Бога може да има само известен исторически и познавателен 
характер. 

В началото на ХХІ век духовната същност трябва да се гради 
на основата и на достигнатото разбиране от човека на Бога, на са-
мия себе си и на света, който го заобикаля. А тази основа е знание-
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то, натрупано в областта на физиката, биологията, генетиката, ме-
дицината, лингвистиката, историята, философията, етиката и т.н. 
Ето защо пътят, по който трябва да се тръгне, е да дадем отговор 
на следния въпрос: Как да обвържем разума на човека, възпитаван 
към познание за отделните обекти от действителността, и с позна-
нието за принципите, които стоят в основата на всички неща? Само 
при правилен отговор на този въпрос може да възникне ново отно-
шение на човека към Бога, което да бъде функция и от познанието 
му за Бога, и от познанието му за самия себе си и за света, който го 
заобикаля. 

Второто от предложенията на С. Пенев, което се отнася до 
целта пред образованието след въвеждането на дисциплината ре-
лигия, е също несъстоятелно. Авторът пише: „След като дълги го-
дини „религиозно“ се смяташе за „ненаучно“ и „антинаучно“, сега е 
необходимо да бъде изяснено, че антинаучен е атеистичният ми-
роглед“ [5: 75]. 

Така поставената цел може да е нужна на автора за духовното 
му пречистване, но в случая тя не е градивна; тя не „работи“ и не 
способства за решаване на действителния проблем. Снемането на 
последния би насочил, от една страна, усилията на религията в тър-
сене на пътища за преодоляване на присъщите ѝ неизменност, за-
костенялост и статичност в разбирането на Бога и осъществяването 
на връзката с него. От друга страна, науката трябва да намери сили 
да се освободи от своя скептицизъм към свръхестественото, да се 
„отвори“ към него и за реалността, наричана Бог. Следователно 
проблемът е във взаимното проникване между религията и науката, 
което да доведе до ново възприемане на човека и света. Казано по 
друг начин, възпитанието на човешката душа трябва да е насочено 
не само към познание за сетивната (материалната) природа на чо-
века, при което душата е повече като усещане и разум, свързани 
чрез разсъдъка; възпитанието трябва да е насочено и към познание 
за интелектуалната природа на човека, битието на която е в разби-
рането и която съществува като абстрактно отделно божествено 
битие, където по думите на Н. Кузански се съдържа „цялата съвкуп-
ност на нещата като един малък свят“ [2: 154]. 

Втората промяна в обществения живот у нас след 10.XI.1989 
г., която дори професионалното съзнание се оказа неспособно да 
осмисли, бе т.нар. „смяна на парадигмата“ в икономическото обра-
зование. Изразът „смяна на парадигмата“ е въведен от Ст. Савов 
през 1995 г., за да отрази извършеното след 1989 г. в икономическа-
та теория [9]. Въпросната „смяна“ в случая визира изваждането на 
марксистката политическа икономия от учебното съдържание и 
включването на нейно място на неокласическата теория. 

През 2006 г. З. Младенова публикува на страниците на сп. 
„Икономическа мисъл“ статия, чиято цел е „оценка на еволюцията 
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на икономическите идеи през ХХ век“ [4: 19]. Един от въпросите в 
работата, който авторката не може да избегне да коментира, е и 
този за „сменената парадигма“ в икономическото образование у нас 
и за начина, по който това беше извършено. Именно тези моменти в 
статията я превръщат в удобна мишена за нашите следващи кри-
тични бележки. Апропо на мястото на въпросната статия на З. Мла-
денова можеше да се окажат и много други работи от други наши 
автори. Тези, които следят литературата по въпроса, бързо ще 
признаят основанията ни за подобен аналог. 

Можем да приемем с разбиране отбелязаното от З. Младено-
ва, че „едва ли съществува икономист, който да не е наясно, че па-
радигмата се сменя не на полето на образованието, а на науката“; 
че това, което беше извършено с „икономическата теория в процеса 
на преподаване (...) беше обявено за „смяна на парадигмата“; че 
очакванията ѝ (а и не само нейните) в науката „да започнат да се 
водят разговори, да се провеждат дискусии за ставащото“ [4: 18; 19] 
в икономическото образование не са се оправдали. 

Не мога да подмина обаче безкритично опита на авторката да 
повтаря известни истини, макар да се придава на изложението им 
научна форма, а да не се дава отговор на неизвестните такива. Кон-
кретно: каква роля играе в крайна сметка търсената разлика между 
парадигма и теория (такава разлика в изложението се коментира, но 
тя така и не се очертава) и кому тя е необходима?; защо начинът, по 
който промяната в учебния процес беше извършена – „повсеместно, 
решително и радикално“, да бъде обяснението за нейната наложи-
телност?; и накрая, на фона на неспособността да даде научен от-
говор на въпроса, който толкова много я вълнува: „Защо все пак 
сменяме парадигмата?“, разсъжденията на авторката, че това е 
разбираемо от гледна точка на характера на „трансформационните 
процеси“ – „бавни, сложни и нелеки“ [8: 19], не се ли превръщат по-
скоро в атестат за най-обикновена суетност, в случая професионал-
на, от която обаче никой няма нужда? 

Онова, от което и науката, и образованието, в т.ч. и икономи-
ческата наука, и икономическото образование, наистина има нужда, 
е признаването на станалото в Английското кралско дружество през 
онази далечна 1697 г. И едва тогава става възможно да „вградим“ в 
съвременното съзнание на обществото, първо, представата за бо-
жествения (разумен) смисъл на всичко съществуващо, в т.ч. и на 
съществуването на човека; второ, представата, чрез която ограни-
ченият, но претенциозен човешки разум се опитва да подмени бо-
жествения смисъл на всичко съществуващо, в т.ч. и на съществува-
нето на човека. 

Ако упомената по-горе нужда достигне до съзнанието на зае-
тите и в науката, и в образованието, в т.ч. и на заетите и в икономи-
ческата наука, и в икономическото образование, ще стане ясно, че 
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поуките на историята повеляват на човека да се погледне като 
единство на тяло и душа, а на изграждането на неговия светоглед – 
като „образоване на душата“, или „cultura animi“ [10: 48–70]. И тъй 
като човешката душа, умът – или микрокосмосът, е тази/този, коя-
то/който сътворява науките, то логично е принципите на последните 
да са по-истински в тях, отколкото извън тях [7: 202–209], т.е. като 
принципи на сетивни обекти. А връзката между микрокосмоса, или 
законите на човешкия ум, и макрокосмоса, или законите на Вселе-
ната, многозначително подсказва за субективността на познава-
телния процес. 

От всичко казано по-горе следва, че представителите на нау-
ката и образованието, в т.ч. и на икономическата наука и на иконо-
мическото образование, както в бившите социалистически държави, 
така и в бившите капиталистически държави трябва да насочат уси-
лията си към осмислянето на представата си за човешкия вид и за 
света, който го заобикаля, не в досегашния (т.е. от 1697 г.) икономи-
ко-исторически, а в културно-исторически контекст. Едва тогава ще 
стане ясно, че такова понятие като „смяна на парадигмата“ следва 
да се разглежда не само в контекста на смяна на научната парадиг-
ма, а преди всичко в контекста на смяна на културната парадигма. И 
вече в този контекст може да се достигне до дълбоко (вътрешно) 
осъзнаване на единството на хората и от бившите социалистичес-
ки държави, и от т.нар. „капиталистически“ държави (както и на хо-
рата от всички останали държави), което единство им позволява и 
повелява да изпълнят своите икономически и морални послания на 
Земята. 
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ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В ИСЛЯМА – ИСТОРИЧЕСКА 

ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

д-р Пламен Славов 
 
Корените на ислямското поклонение (Хадж) се откриват в до-

ислямските езически обреди. Идеята за Хадж като задължителен е 
провъзгласена в Корана (3: 97): „И дълг на хората към Аллах е пок-
лонението хадж при Дома – за онзи, който може да отиде...“. 

Основните елементи на Хадж съгласно преданието са опре-
делени от самия Мохамед по време на т.нар. „прощален Хадж“ през 
март 632 г. По време на прощалното поклонение Мохамед е съпро-
вождан от над 90 000 вярващи. Пророкът е и с всички свои жени. На 
планината Арафат той прочита своята знаменита проповед и пре-
дава на мюсюлманите волята на Всевишния, записана в Корана (5: 
3): „Днес доведох до съвършенство за вас религията ви и изпълних 
Своята благодат към вас и одобрих исляма за ваша религия“. Три 
месеца след завръщането в Медина от прощалния Хадж Мохамед 
се разболява и след две седмици умира – на 8 юни 632 г. Мястото, 
където е погребан, става след това част от джамията на Пророка в 
Медина. 

По-късно представители на основните догматични школи под-
робно разработват ритуала поклонение като един от петте стълба на 
исляма. Хадж е поклонението, свързано с посещение на свещения 
град Мека и неговите околности, както и на гроба на Мохамед в Ме-
дина в определено време. В буквален превод от арабски „Хадж“ оз-
начава „стремеж към Повелителя“ и „възвръщане, възобновяване“. 
Извършващият Хадж (хаджи) прави обход около Дома на Аллах (Каа-
ба), след определено време отново се връща за нова обиколка, след 
това се отправя към долината Мина и след завършване на всички 
обреди отново се връща към Дома на Аллах за прощална обиколка. 
За Шариата „Хадж“ означава ‘специално действие, извършвано в 
определено време, на определено място и по определен начин’. Това 
е задължение, което вярващият трябва да изпълни при възможност 
поне веднъж през живота си. Бива два вида – „същинско“ поклонение 
(Хадж) и „малко“ поклонение (Умра). Хадж се провежда в началото на 
дванадесетия месец от мюсюлманския лунен календар. Има условия, 
при които осъществяването му е задължително: 

1. Използването на исляма – това означава, че на немюсюл-
маните е забранено да извършват Хадж и Умра. Същата забрана 
важи и за мюсюлманин, отрекъл се от истинската вяра; 

2. Зрелост – Шариатът не задължава децата, недостигнали 
зрелост, тъй като не разбират целия смисъл на поклонничеството. 
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Ако детето е разумно и е извършило Хадж и Умра или едно от тези 
действия, то поклонението се смята за действително; 

3. Здрав разсъдък – поклонението трябва да се извършва със 
здрав ум. Хадж и Умра на лишен от разсъдък или недееспособен 
човек не са действителни; 

4. Свобода – роб или затворник също не е длъжен да извърши 
поклонение до Светите места; 

5. Възможност за осъществяването му в съответствие с текста 
на Свещеното писание – Корана. Дели се на две части: 

– засягаща мъжете и жените; 
– засягаща само жените. 
Към първата част се причисляват здравето (болните не са 

длъжни да осъществят Хадж), свободата на личността (ако има 
опасност от попадане в плен или заложничество, Хадж или Умра не 
са задължителни), безопасните пътища, наличието на транспорт, 
възможността да се плати пътуването. 

Към втората част спада съпровождането (жената се придру-
жава от съпруга си или от праведен мъж, комуто е забранено да се 
жени за нея). В днешно време, когато за жената е опасно да бъде 
сама, ислямската традиция изисква съпровождащ мъж, който да се 
грижи за майката, съпругата, сестрата. Другото условие за жената е 
свързано с периода (обикновено три месеца), когато тя е загубила 
съпруга си поради смърт или развод. 

Шариатът определя още условия за поклонението в Мека: 
– поклонникът да е пълнолетен; 
– да разполага с транспортни средства за пътуването; в съв-

ременната действителност – средства за билети за въздушния, мор-
ския или наземния транспорт; 

– да е физически здрав, за да изпълнява изискванията на пок-
лонението; 

– да има достатъчно средства за издръжка на семейството и 
на хора, за които отговаря; 

– стопанството му и стопанската дейност да не са заплашени 
от упадък или затруднения заради Хадж; 

– ако жена знае, че след Хадж ще изпитва материални 
трудности, а съпругът ѝ е беден, поклонението за нея не е задължи-
телно; 

– ако мюсюлманин пътува до Хиджаз по някакви дела (напр. 
търговски), по възможност е длъжен да осъществи Хадж. 

Шариатът допуска Хадж под наем. Ако мюсюлманин има 
средства, но здравето не му позволява да пътува, той може вместо 
себе си да изпрати на поклонение в Мека другиго. Човекът, осъщес-
твил поклонение вместо друг, не се смята за хаджи (извършил Хадж) 
и е длъжен още веднъж да направи поклонение за себе си. Шариат-
ското правило за наемно поклонничество допуска мъж да извърши 
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Хадж вместо жена и обратното. Шариатът строго осъжда тези, които, 
нямайки материална възможност и притежавайки слабо здраве, все 
пак осъществяват Хадж, подлагайки живота си на опасност. 

Въпреки забраната от Шариата да извършват Хадж тези, кои-
то нямат възможност, в мюсюлманските страни практически отсъст-
ват законодателни мерки, ограничаващи хората, нямащи средства и 
сили, да се отправят на поклонение. В света има много благотвори-
телни организации, чиято цел е помощ на бедните мюсюлмани за 
осъществяването на Хадж, като поемат много от разходите им за 
поклонението. 

Самият Хадж се състои от четири стълба, при чието неизпъл-
нение става недействителен: 

1. Намерение да се пристъпи към изпълнение на обредите на 
Хадж; 

2. Седем пъти обикаляне на Кааба; 
3. Стоене на планината Арафат в определено време; 
4. Бягане между хълмовете Сафа и Марва. 
Мястото за поклонение е област в Саудитска Арабия – Хи-

джаз, със свещените градове за мюсюлманите Мека и Медина. В 
Мека се намира Кааба със свещения Черен камък. В Медина са гро-
бовете на Мохамед, на жена му Айша, на неговата дъщеря Фатима, 
праведните халифи Абу Бакр, Омар, Осман. По правилата на Хадж 
поклонниците в Хиджаз са облечени в специални дрехи (одежди) – 
ихрам. Ихрам се състои от две бели чисти парчета плат – препаска 
под кръста и плащ, покриващ раменете. Това облекло е задължи-
телно за мъжете, но не и за жените. И мъжете, и жените обуват 
сандали. Жените слагат допълнителни одежди, които напълно зак-
риват лицето и краката. Ихрам не се снема до края на поклонение-
то, дори по време на сън. Този, който по извънредна необходимост 
наруши това правило, е длъжен да изкупи вината си, като принесе в 
жертва овен в навечерието на Курбан байрам. На облечените в их-
рам е забранено да носят зашити дрехи, скъпоценности, да употре-
бяват козметика, да си режат ноктите, да се бръснат, да се подст-
ригват, да пушат. Поклонникът е длъжен никого да не обижда, да не 
повишава глас, да не убива животни, дори и муха, да не прави секс 
дори със съпругата си, да не къса листа на дървета. Той е длъжен 
изцяло да потъне в мисли за Аллах като израз на чистота. Някои от 
поклонниците предприемат пътуването до Мека пеш. 

Церемонията започва с обикаляне около Кааба седем пъти и 
седем пъти се извършва ритуален пробег между хълмовете Сафа и 
Марва. Като правило обикалянето на Кааба се осъществява в посо-
ка, обратна на часовниковата стрелка. Повечето поклонници се 
опитват да докоснат или да целунат Черния камък, поместен в сте-
ната на светинята от самия Пророк. Първите три кръга мъжете бя-
гат, а при другите четири вървят с премерени крачки. След всеки 
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кръг те ритуално произнасят символа на вярата и се молят. Жените 
са длъжни да вървят бавно всичките седем кръга. След това пове-
чето хаджи отпиват вода от свещения източник Замзам, макар това 
да не е задължително. Седемкратното преминаване между хълмо-
вете Сафа и Марва е съпроводено с изговаряне на аятите от Кора-
на, които хаджи може да си спомни. 

Властите на Саудитска Арабия, които отговарят за Светите 
места, значително са видоизменили процеса на ритуалните дейст-
вия с оглед на съвременната действителност. 

Социалната страна на Хадж демонстрира световното братство 
на мюсюлманите. Вярващите без разлика на раса, език, местоживе-
ене, класа се събират задължително и се смесват. Напълно равни, 
като братя, живеят заедно в пустинята и изпълняват общо религи-
озните си задължения в лагера, извън пределите на Великата джа-
мия, в чийто двор е Кааба. 

Следващият етап е, когато всички поклонници се отправят към 
планината Арафат, в пустинята, източно от Мека. В днешно време 
това става с автобуси и автомобили по нови автостради. На плани-
ната поклонниците – близо три милиона души, се отдават на молит-
ви. На следващия ден е празникът на жертвоприношението в памет 
на Ибрахим, готов да пожертва сина си Исмаил в името на Аллах. 
Всеки мюсюлманин е длъжен да заколи животно в памет на това 
събитие. Това е и кулминацията на Хадж. 

Хадж завършва с ритуално хвърляне на седем камъка по все-
ки от три стълба, символизиращи Иблис (Сатана) – ангела, низверг-
нат от небесата, станал враг на Аллах, отклоняващ вярващите от 
верния път. Този ритуал е свързан с възклицанието „Аллах Акбар!“ 
(„Аллах е Велик!“). 

В съвременността правителството на Саудитска Арабия се 
опитва да решава проблемите, свързани с огромното струпване на 
хора. Стремейки се да облекчи придвижването между различните 
свети места, то кани чуждестранни специалисти за строителството 
на пешеходни пътища, автомагистрали и стадиони. Тези нововъве-
дения предизвикват жалби и недоволство от превръщането на све-
щените места в нещо странно, отдалечаващо се от образа, завещан 
от Мохамед. Поклонниците се оплакват от високите цени на туропе-
раторите. Отправят се критики и за мекото отношение към богатите 
мюсюлмани, извършващи Хадж в комфорт (ползване на лимузини с 
климатик, отсядане в петзвездни хотели и заплащане на други мю-
сюлмани, за да избегнат опашки). 

Хадж свързва поклонниците с мюсюлманите от цял свят сим-
волично, ритуално и политически. Като тържество на ежегодното 
събиране и обновление на световната общност на мюсюлманите 
(умма) той се явява най-въздействащият израз на ислямския идеал 
за единство в културата, пространството и времето. 
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ПОДГОТОВКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

 
доц. д-р инж. Никифор Стефанов 

 
Интересът на ръководството на МВР към обучението и разви-

тието на човешките ресурси има своите дълбоки причини в някои 
особености на съвременното общество като увеличаваща се прес-
тъпност, непрекъснати промени в нормативната база и в организа-
ционно-управленските структури, внедряване на нова техника и тех-
нология, демографски тенденции, ускорено остаряване на човешки-
те знания и умения и т.н. 

Ръководството на Министерството на вътрешните работи 
осъществява активна дейност по обучение на състава и смята, че тя 
е приоритетна област при управлението на човешките ресурси. Зна-
чителните средства, които МВР отделя за обучение на състава, са 
неоспорим индикатор за ролята на тази дейност в развитието на 
структурите му. 

„Обучението на състава на МВР“ може да се дефинира като 
‘системен процес на обогатяване на знанията, уменията и компетен-
тностите на служителите с цел усъвършенстване на тяхното предс-
тавяне в длъжностите, структурното звено и министерството“. Зна-
нията се определят като теоретични и/или фактически и отразяват 
това, което служителят трябва да знае, за да осъществява опреде-
лени задачи по опазване на обществения ред и противодействие на 
престъпността, осъществяване на държавен противопожарен конт-
рол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност и защита на 
населението, осъществяване на защита на националната сигурност 
от действия на чужди специални служби, организации и лица. Уме-
нията се описват като познавателни (включващи използването на 
логичното, интуитивното и творческото мислене) и практически 
(включително сръчност и използване на методи, материали, уреди и 
инструменти), обхващат това, което служителят трябва да може да 
извършва, за да осъществява трудовите си задачи. Компетентнос-
тите се описват във връзка със степента на поемане на отговорност 
и самостоятелност. 

Промяната на човешкото поведение и в частност на трудовото 
представяне без съмнение преминава през промяната на знанията, 
уменията и компетентностите. В този смисъл те са основен обект в 
процеса на обучение на служителите. 
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1. Професионална подготовка на служителите в МВР 
 
Служителите на МВР придобиват, повишават, актуализират и 

специализират професионалните си знания и умения в Академията 
на МВР, научноизследователските и научноприложните институти на 
МВР, в обучаващите звена на МВР и в други национални или чуж-
дестранни обучаващи институции и поддържат професионалната си 
квалификация за изпълнение на определените за заеманата длъж-
ност правомощия чрез професионално обучение по месторабота. 
Изпращането на служители от МВР на курсове за професионално 
обучение се извършва със заповед на главния секретар на МВР, а в 
негово отсъствие – на директора на дирекция „Човешки ресурси“. 

 
1.1. Характеристика на професионалното обучение в МВР 

с откъсване от работа 
Професионалното обучение в обучаващи институции се реа-

лизира чрез курсове за: 
 първоначално професионално обучение; 
 повишаване на професионалната квалификация; 
 професионална специализация; 
 актуализация на професионалната квалификация. 
Професионалното обучение на служителите от МВР с откъс-

ване от работа се планира, организира и провежда с помощта на 
следните регламентиращи документи: 

– каталог на курсовете за професионално обучение; 
– график за професионално обучение. 
Каталогът е документ, в който е систематизирана информаци-

ята за предназначението, структурата, тематичния обхват, учебните 
дисциплини, хорариума от учебни часове и формите на провеждане 
на курсовете за професионално обучение с откъсване от работа по 
обучаващи структурни звена и видове професионално обучение. В 
него за всеки курс е определена точкова скала за оценка на нивото 
на придобитата професионална квалификация. Каталогът се разра-
ботва от обучаващите структурни звена (Академията на МВР и цен-
тровете за специализация и професионална подготовка) и дирекция 
„Човешки ресурси“, съгласува се с основните структурни звена и се 
утвърждава от главния секретар на МВР и заместник-министъра на 
вътрешните работи. Графикът за професионално обучение разпре-
деля видовете курсове за професионално обучение с откъсване от 
работа по обучаващи структурни звена, като определя продължи-
телността, времето за провеждане и участниците, разпределени по 
учебни смени и определени по категории и длъжности. Графикът се 
разработва от дирекция „Човешки ресурси“ и обучаващите струк-
турни звена, съгласува се с основните структурни звена и се утвър-
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ждава от главния секретар на МВР. Графикът обхваща едногоди-
шен период, за който се планират две смени на курсовете за първо-
начално професионално обучение и най-малко по четири смени на 
курсовете за повишаване на професионалната квалификация, про-
фесионална специализация и актуализация на професионалната 
квалификация. 

Професионалното обучение в Академията на МВР и центро-
вете за специализация и професионална подготовка се извършва по 
учебно-планова документация, състояща се от: 

 учебна програма за всеки конкретен курс; 
 тематични планове по учебните дисциплини, включени в 

учебната програма; 
 учебни разписания. 
Учебно-плановата документация се изготвя от Академията на 

МВР и центровете за специализация и професионална подготовка в 
съответствие с каталога, съгласува се със заинтересованите основ-
ни структурни звена на МВР не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 
20 календарни дни преди началото на съответния курс и се утвърж-
дава от ръководителя на обучаващото структурно звено не по-късно 
от 10 работни дни преди началото на съответния курс. 

Учебните разписания се изготвят от Академията на МВР и 
центровете за специализация и професионална подготовка и се 
утвърждават не по-късно от 3 работни дни преди началото на конк-
ретния курс или негова обособена част – модул или етап. 

1.1.1. Първоначално професионално обучение 
Чрез първоначалното професионално обучение стажантите по 

чл. 181, ал. 1, ЗМВР, придобиват базови професионални знания и 
умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по: 

– опазване на обществения ред и противодействие на прес-
тъпността; 

– осъществяване на държавен противопожарен контрол, по-
жарогасителна и аварийно-спасителна дейност и защита на населе-
нието; 

– осъществяване на защита на националната сигурност от 
действия на чужди специални служби, организации и лица. 

Първоначалното професионално обучение се реализира в ба-
зов и специализационен етап, включващи самостоятелни теоретич-
ни и теоретико-практически модули и практически стажове. Базови-
ят етап има за цел придобиването на фундаментални теоретико-
практически знания за изпълнение на задачите и дейностите на ос-
новното структурно звено. Специализационният етап има за цел 
придобиването на знания и умения за изпълнение на длъжностните 
задължения на длъжностите от професионалното направление, за 
което е спечелен конкурсът. Теоретичните и теоретико-практически-
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те модули се провеждат в обучаващите структурни звена и завърш-
ват с полагане на изпити. По време на практическите стажове спе-
циализантите и обучаемите преминават практическо професионал-
но обучение в структурно звено с компетентност на територията на 
административно-териториалната област, за която е спечелен кон-
курсът. Практическите стажове се провеждат по специализирана 
учебна документация, разработена от обучаващите структурни зве-
на, съгласувана с основните структурни звена и утвърдена от глав-
ния секретар на МВР. Оценките на знанията и уменията, придобити 
от стажантите по време на теоретичните и теоретико-практическите 
модули и практическите стажове, участват при формирането на ре-
зултатите от първоначалното професионално обучение. 

1.1.2. Повишаване на професионалната квалификация 
Повишаването на професионалната квалификация е профе-

сионално обучение за разширяване на професионалните знания и 
умения след спечелен конкурс за израстване в категория. Обучени-
ето се провежда в съответствие с категорията, за която е обявен и 
спечелен конкурсът. По време на курса се придобиват знания и 
умения за изпълнение на функциите в по-високата категория и 
длъжностните задължения в рамките на длъжността, за която се 
обучават класираните служители. Курсовете за повишаване на про-
фесионалната квалификация се реализират в базов и специализа-
ционен модул. Базовият модул има за цел да даде знания и умения 
за изпълнение на функциите в по-високата категория. Специализа-
ционният модул е предназначен за даване на знания и умения за 
изпълнение на длъжностните задължения на конкурсната длъжност. 

1.1.3. Професионална специализация 
Професионалната специализация е обучение за задълбоча-

ване на професионалната квалификация след спечелен конкурс за 
длъжност, изискваща специфични знания и умения. На обучение за 
професионална специализация не подлежат служителите, притежа-
ващи необходимата професионална квалификация за заемане на 
спечелената конкурсна длъжност. 

1.1.4. Актуализация на професионалната квалификация 
Актуализацията на професионалната квалификация е профе-

сионално обучение за привеждане на професионалните знания и 
умения в съответствие с настъпили промени, засягащи ефективното 
изпълнение на длъжностните задължения. Курсовете за актуализа-
ция на професионалната квалификация се провеждат в обучаващи-
те структурни звена на МВР чрез присъствени и дистанционни орга-
низационно-педагогически форми и модели. Обучение за актуали-
зация на професионалната квалификация се провежда в присъст-
вена или дистанционна форма само в случай на невъзможност за 
провеждането му като специална и практическа подготовка без от-
късване от работа. 



НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 139 

1.2. Професионално обучение без откъсване от работа 
Професионалното обучение без откъсване от работа е основна 

форма за поддържане на устойчиво ниво на професионална квали-
фикация в рамките на нормативно определените за заеманата длъж-
ност правомощия. Професионалното обучение без откъсване от ра-
бота се планира, организира и провежда по видовете подготовка, 
определени в чл. 185, ППЗМВР. За провеждане на подготовката се 
използват педагогически форми и методи, съобразени с оперативна-
та обстановка и съвместими с ежедневната дейност на служителите. 

Структурните звена на МВР провеждат професионалното обу-
чение без откъсване от работа по учебно-планова документация, 
утвърдена от съответния ръководител на основно структурно звено. 
Учебно-плановата документация включва тематични планове и 
учебни разписания. Професионалното обучение без откъсване от 
работа е непрекъснат процес и се организира и отчита за едного-
дишен период от време. 

Тематиката и учебният хорариум за видовете подготовка се 
определят от основните структурни звена на МВР съобразно: 

– приоритетите в изпълняваните от тях задачи и дейности; 
– особеностите на оперативната обстановка; 
– нивото на подготовка и притежаваната от служителите кате-

гория. 
Видовете професионална подготовка без откъсване от работа 

се организират и провеждат от инструктори и обучители по струк-
турни звена в съответствие с потребностите от професионална ква-
лификация. Ръководителите на основните структурни звена утвър-
ждават списък на обучителите по специална и практическа подго-
товка и на инструкторите по физическа подготовка, полицейска лич-
на защита и стрелкова подготовка. Определените обучители и инст-
руктори се подготвят от обучаващите структурни звена на МВР за 
провеждане на професионално обучение без откъсване от работа. 
За изпълнение на дейността си по обучение на служителите обучи-
телите и инструкторите получават точки по системата за професио-
нално развитие. 

1.2.1. Специализирана подготовка 
Годишното планиране, организиране и провеждане на специа-

лизираната подготовка се осъществява по организационно-планови 
тримесечия. Педагогическият минимум за един организационно-
планов период е 10 учебни часа. Специализираната подготовка на 
структурите от най-високо йерархично ниво на основните структурни 
звена през текущото тримесечие обхваща дейности по: 

 анализиране на състоянието на оперативната обстановка и 
степента на изпълнение на задачите и дейностите за предходния 
организационно-планов период; 
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 определяне на тематичен обхват на специалната и практи-
ческата подготовка за следващото тримесечие; 

 разработване и изпращане до подчинените структурни 
звена на учебно съдържание в рамките на определения тематичен 
обхват и на методически указания за провеждане на подготовката; 

 организиране и провеждане на подготовката в рамките на 
тематичния обхват, определен през предходния организационно-
планов период. 

Специализираната подготовка на звената от по-ниското йе-
рархично ниво през текущото тримесечие обхваща дейностите по 
предходната алинея, както и провеждането на подготовката по те-
матиката, определена през предходния организационно-планов пе-
риод от по-високите йерархични нива. Йерархичното ниво, до което 
се планират, организират и провеждат специалната и практическата 
подготовка по реда на предходните алинеи, се определя от органи-
те по чл. 186, ал. 1, от ЗМВР. 

Специализираната подготовка на служителите, изпълняващи 
държавната служба в най-ниското йерархично ниво, включва само 
изучаване на тематиката, разработена от по-висшите нива. 

1.2.2. Физическа подготовка 
Физическата подготовка е основно средство за поддържане на 

високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса, 
здравословен начин на живот и има за цел: 

 физическо укрепване и възстановяване; 
 усъвършенстване на специфични двигателни навици и 

умения, необходими при изпълнение на професионалните право-
мощия. 

Физическата подготовка включва занимания с физически уп-
ражнения или вид спорт и се провежда в две основни форми: 

 индивидуална – самостоятелно провеждане по индивидуа-
лен план; 

 организирана – обща и специализирана физическа подго-
товка, туристически походи или вид спорт. 

Обучението по физическата подготовка се провежда в устано-
веното за структурното звено работно време за не по-малко от 2 
учебни часа седмично. 

1.2.3. Подготовка по полицейска лична защита 
Подготовката по полицейска лична защита се провежда с цел 

усъвършенстване на специфични двигателни навици и умения, не-
обходими за самозащита и пълноценна реализация на професио-
налните правомощия. Обучението по полицейска лична защита се 
провежда в установеното за структурното звено работно време за 
не по-малко от 2 учебни часа седмично. На подготовка по полицейс-
ка лична защита не подлежат държавните служители от МВР без 
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полицейски правомощия и служителите на МВР – лица, работещи 
по трудово правоотношение. 

1.2.4. Стрелкова подготовка 
Стрелковата подготовка поддържа и усъвършенства знанията 

и уменията за прилагане на законоустановените норми за използва-
не на огнестрелно оръжие като крайна мярка. Обучението по стрел-
кова подготовка се провежда в установеното за структурното звено 
работно време за не по-малко от 4 учебни часа месечно. На обуче-
ние по стрелкова подготовка подлежат само държавните служители 
от МВР, имащи право да носят служебно оръжие, при условията и 
реда на инструкцията по чл. 175, ал. 5, от ЗМВР. 

1.2.5. Методи за обучение без откъсване от работа 
Методите за обучение без откъсване от работа най-често 

включват инструктирането, демонстрирането, наставничеството, 
ротацията на трудовите задачи и длъжности, обогатяването и раз-
ширяването на длъжностите. 

Обучението чрез инструктиране се осъществява от прекия ръ-
ководител или обучител (опитен служител), който периодично инст-
руктира и съветва обучавания. Инструктирането често се съчетава с 
друг широкоизползван метод за обучение без откъсване от работа – 
демонстрирането. В редица случаи процесът на обучение изисква 
не само да се „казва“, но и да се „показва“ – работа с помощни 
средства, работа с програмни продукти и др. 

Демонстрирането и инструктирането се използват широко при 
приложението на наставничеството като метод за обучение. Нас-
тавникът обикновено е опитен по-възрастен служител, който осигу-
рява съвети и помощ на обучавания за по-продължителен период. 
При това се постигат редица полезни ефекти както за структурата 
като цяло, така и за обучавания: 

 той получава при нужда полезна информация за длъж-
ността, за съответното структурно звено и за организацията като 
цяло и по-бързо покрива стандартите на професионална квалифи-
кация в рамките на нормативно определените за заеманата длъж-
ност правомощия; 

 наставникът може да предлага обучавания за повишение и 
така да помага за неговата трудова кариера; 

 нарастват възможностите за по-добре мотивирана и по-
продължителна работа в организацията от страна на обучавания, 
който е уверен в собствените си способности. 

Използването на наставничеството изисква детайлно разби-
ране на поведението на обучавания, взимане на решения за кори-
гиране на някои от неговите аспекти, непрекъснато насърчаване за 
бързо адаптиране към трудовата среда и задачи. Това означава, че 
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то е пряко свързано със способностите и мотивацията на ръко-
водните кадри да осъществяват тази дейност. 

Друг широкоизползван метод за обучение без откъсване от 
работа е ротацията – смяната на работата. Обучаваният периодич-
но сменя своето работно място и трудови задължения за няколко 
дена или седмици. В резултат на това той усвоява нови знания и 
умения и се повишават възможностите за взаимна заменяемост в 
работата, когато това е необходимо. 

Подобни ефекти се получават и при обогатяване и разширя-
ване на трудовите задължения. Чрез възлагане на нови трудови 
задачи чрез увеличаване на самостоятелността и отговорностите на 
служителя се създават възможности той да научава повече за съот-
ветната длъжност, за структурното звено и за организацията като 
цяло. В повечето случаи това се прави с цел да се повишат интере-
сът към работата и мотивацията. По своята същност обаче обогатя-
ването и разширяването на трудовите задължения води до усъвър-
шенстване на знанията, уменията и нагласите на заетите. 

Широкото приложение на методите за обучение без откъсване 
от работа се дължи преди всичко на техните предимства: 

 обучението се осъществява в реална работна среда и не 
изисква специално оборудване и условия; 

 обучаваният получава инструкции и съвети от опитен ра-
ботник, който е изпълнявал успешно съответната длъжност; 

 обучението е относително евтино и лесно за организиране; 
 активното взаимодействие в процеса на обучението съ-

действа за изграждане на добри взаимоотношения между обучаван 
и обучаващ, които в повечето случаи са членове на един работен 
екип. 

Наред с това трябва да се имат предвид и някои недостатъци 
на тази форма на обучение. Съществува възможност обучаващият 
да не умее да преподава своите знания и умения, да не е мотиви-
ран за това, да няма време да обучава и да пропуска важни елемен-
ти от обучението. Освен това по време на обучението не могат да 
се използват пълноценно оборудването и материалите и са въз-
можни скъпоструващи грешки, свързани не само с повреди на апа-
ратурата и техниката, но и със здравето на хората. 

Тези недостатъци в известна степен се преодоляват от мето-
дите на обучение, при което обучаваният се откъсва от работата: 
видеопрожекции, лекции, дискусии, симулации и др. 

Все по-голяма част от териториалните поделения на МВР из-
ползват видеопрожекциите като средство за обучение на персона-
ла. Практиката показва, че в повечето случаи видеопрожекциите се 
комбинират с лекции, които са друг широкоизвестен метод на обу-
чение с откъсване от работа. Чрез тях е възможно да се преподава 
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унифицирана информация на широк кръг служители, като в същото 
време се отчита фактът, че по време на лекцията се осъществява 
еднопосочен контакт, което често отегчава слушателите. Този не-
достатък се преодолява, ако лекцията се комбинира с дискусии, в 
процеса на които лекторът и обучаваните съвместно обсъждат 
проблеми, идеи, теории и принципи. Тази двупосочна комуникация 
осигурява на лектора обратна информация, като паралелно с това 
се поддържа и повишава интересът на участниците към дискутира-
ните проблеми. В някои случаи обучението се провежда в ситуация, 
която „симулира“ бъдещите трудови задачи. 

 
1.3. Препоръчителни добри практики за обучение 
Без да се отричат значението и ефективността на традицион-

ните методи за обучение на състава в Академията на МВР, в цент-
ровете за специализация и професионална подготовка и в терито-
риалните поделения на МВР е необходимо да се отделя все по-
голямо внимание на някои съвременни методи в това отношение: 
мултимедийно интерактивно обучение, изследване на практически 
ситуации, центрове за оценяване, моделиране на поведението и др. 

Мултимедийното интерактивно обучение става все по-
популярно, успоредно с развитието на компютърната техника и тех-
нология. Чрез програмирани инструкции обучаваният може да овла-
дява последователно определени части от знания и умения по да-
дена проблематика в удобни за него време и място. Създаването на 
подходящи продукти за този вид обучение изисква много време и 
засега продуктите са относително скъпи. Според изследванията за 
осигуряване на един час такъв вид обучение са необходими 300 
часа предварителна подготвителна работа. 

Изследването на практически ситуации като метод на обуче-
ние води своето начало от края на 20-те години на XX век и се свър-
зва с активните методи на преподаване в Харвардската бизнес шко-
ла. Днес тази добра практика е желателно да намери по-широко 
приложение при обучение на ръководните служители на МВР. Всеки 
от обучаемите се запознава с предварително описан и характерен 
за МВР проблем. След това индивидуално и групово се предлагат 
алтернативни решения и се избира най-правилното от тях. Основ-
ната цел на този метод е да се усъвършенстват уменията за реша-
ване на проблеми. Обучаемите упражняват своите способности да 
дефинират проблеми, да разработват алтернативни решения, да ги 
преценяват и да избират най-правилното от тях. Работата по групи 
дава възможност обучаемите да се запознаят с някои аспекти на 
груповата динамика и с процеса на групово решаване на проблеми. 

Центровете за оценяване са не само средство за селекция на 
персонал, но и метод за обучение на управленските кадри. В рамки-
те на 1–2 дена група ръководители работят по определен проблем, 
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като в същото време се наблюдават и се оценяват от специалисти 
по селекция. Най-често се анализират тези качества, които са осо-
бено важни за конкретната работа на всеки от тях – писмени кому-
никационни умения, способности за планиране и за взимане на ре-
шения и др. Всички тези качества се оценяват чрез делови игри, 
интервюта, дискусии. След упражнението участниците получават 
подробна информация за своето представяне и нуждата за по-
нататъшно усъвършенстване и развитие. 

Моделирането на поведението (често съчетано с обучение по 
въпросите на взаимните връзки между човешкото поведение и емо-
циите – sensivity training) е съвременна добра практика за обучение, 
която е насочена към усъвършенстване на междуличностните уме-
ния на ръководителите. В рамките на няколко учебни часа те се 
научават да се справят с традиционни проблеми в своите структур-
ни звена – ниска трудова мотивация, липса на интерес към извърш-
ваната работа от страна на служителите. Този тип обучение обик-
новено протича през няколко етапа: 

 всички участници се запознават с проблема и с неговите 
теоретични аспекти; 

 дава се илюстрация на правилния практически подход за 
решаване на проблема и какво трябва да бъде ефективното пове-
дение на ръководителя, като често това става чрез видеопрожекция 
на подходящ материал; 

 обучаваните дискутират видяното и обсъждат поведението 
при решаване на проблема; 

 чрез подходяща игра на роли обучаваните се упражняват 
да изпълняват желаното поведение, а през това време преподава-
телят или подбрани участници от групата ги наблюдават; 

 провежда се дискусия, като всеки от участниците получава 
обратна информация и оценка на своето поведение по време на 
играта. 

 
2. Оценяване на професионалната подготовка в МВР 
 
Определянето и формулирането на резултатите от професио-

налното обучение на служителите от МВР на модулно или на ква-
лификационно ниво е процес на отразяване на постигнатите пости-
жения в края на проведеното обучение. Резултатите от обучението 
дават възможност за вътрешно и външно оценяване. Оценяването 
на ефективността от обучението на служителите от МВР осигурява 
информация, която е полезна в няколко насоки. От една страна, тя е 
източник на незаменима обратна информация за силните и слабите 
страни на проведеното обучение, въз основа на която дейността се 
усъвършенства. От друга страна, обучението на състава предполага 
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разход на време, човешки ресурси и пари, които са значителна част 
от бюджета на Министерството на вътрешните работи. Оценката на 
обучението е необходима, за да се обосноват разходите на минис-
терството във връзка с тази дейност на фона на постигнатите ползи. 
На трето място, оценката на обучението оказва влияние и върху 
поведението на самите обучавани, които още в началото знаят, че 
ще трябва да оценяват процесите, в които участват. Това при равни 
други условия повишава тяхната мотивация и усъвършенства отно-
шението им към цялостната дейност по обучението в системата. 
Най-добрите резултати от обучението на служителите от МВР в 
Академията на МВР, в научноизследователските и научноприлож-
ните институти на МВР, в обучаващите звена на МВР и в други на-
ционални или чуждестранни обучаващи институции са продукт от 
прякото отразяване на реалистични и достижими комбинации, като 
например знания и разбирания, практически умения, нива на самос-
тоятелност, учебни умения и др. 

В заключение е необходимо да се подчертае, че Концепцията 
за учене през целия срок на служба в МВР (служителите в МВР са 
длъжни да поддържат и повишават професионалната си квалифи-
кация) представлява категоричното становище на ръководството на 
МВР, че ученето през целия срок на служба в МВР е от особено 
значение, тъй като професионалната подготовка и квалификацията 
на служителите играят основна роля за ефективното осъществява-
не на дейностите по опазване на обществения ред и противодейст-
вие на престъпността, по осъществяване на държавен противопо-
жарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност и 
защита на населението, по осъществяване на защитата на нацио-
налната сигурност от действия на чужди специални служби, органи-
зации и лица. 

 
Литература 
1. Конституция на Република България. 
2. Закон за МВР. 
3. Правилник за прилагане на Закона за МВР. 
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ЗАЩИТА НА ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ“ ПРИ ЯДРЕНА 
ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ 

 
доц. д-р инж. Никифор Стефанов 

 
1. Ядрена или радиационна аварийна ситуация 
 
„Aварийна ситуация“ е ‘извънредна ситуация или извънредно 

събитие, което изисква предприемане на оперативни действия за 
смекчаване на риска от неблагоприятните последствия за здравето 
на човека, неговата безопасност и качеството на живот, имущество-
то и опазването на околната среда’. Когото аварийната ситуация е 
вследствие на използване на ядрен и/или радиоактивен материал, 
тя се определя като ядрена или радиационна ситуация, при която 
съществува реален или възможен риск, създаден от: 

– енергията, отделяна от верижната ядрена реакция на деле-
не или на радиоактивното разпадане на продуктите на делене; 

– радиационното облъчване. 
Понятието „ядрен“ отразява свойството на веществото при 

определени условия да създаде неконтролируема самоподдържаща 
се верижна реакция на делене и да предизвика ядрен взрив, съпро-
воден със светлинно и топлинно излъчване, ударна вълна, радиоак-
тивно заразяване, мощен поток от гама-лъчи и неутрони, силно 
електромагнитно излъчване. Радиоактивните вещества не предиз-
викват верижна реакция на делене и ядрен взрив, но са в състояние 
да причинят радиационно облъчване и радиоактивно замърсяване. 
Ядрените вещества са радиоактивни вещества, но радиоактивните 
вещества на са ядрени вещества. 

„Радиологична аварийна ситуация“ – това е „състояние, поло-
жение, което се случва извън определения ред или програма и по 
своя характер е необикновено, особено, специално, изключително“1. 
Следователно извънредната ситуация е нещо, което се разбира 
като събитие, случващо се извън рамките на общоприетото. Това 
тълкувание кореспондира с Решение № 5215/2007 г. на Европейския 
съюз (ЕС), в което извънредната ситуация е определена като „всяка 
ситуация, която има или може да има неблагоприятно въздействие 
върху хората, околната среда или имуществото“2. 

                                                 
1 Български тълковен речник. с. 291; 887. 
2 Решение № 5215/2007 г. на Европейския съюз (ЕС) относно създаване на финан-
сов инструмент в областта на гражданската защита. 
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Радиологичната аварийна ситуация може да доведе до ава-
рийно облъчване, т.е. до облъчване на лица, които доброволно из-
вършват неотложни действия, за да помогнат на изложените на 
опасност хора и/или за да спасят ценно имущество и оборудване, 
при което е възможно да бъдат надхвърлени някои от границите на 
дозите, определени за професионално облъчвани лица3. В ава-
рийното облъчване не се включва инцидентното облъчване, което е 
облъчване на лица в резултат на авария или инцидент4. 

Законът за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИ-
ЯЕ) дава определение на понятията „авария“ и „инцидент“, като оп-
ределенията се основават на различната тежест на последствията 
за здравето на хората и околната среда от реално възникнала ава-
рийна ситуация. 

„Авария“ е ‘извънредно събитие, което води или може да до-
веде до надхвърляне на лимитите или до нарушаване на условията 
на радиационното въздействие върху човека и околната среда’. До-
пълнително се определя и „ядрена авария“ като ‘авария, свързана с 
изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда или с по-
тенциално опасно облъчване на персонала или населението, пре-
дизвикана от нарушаване на контрола и управлението на верижна 
реакция на делене, образуване на критична маса, нарушаване на 
отвеждането на топлина от облъчен ядрен материал или поврежда-
не на ядрен материал, включително ядрено гориво’. 

„Инцидент“ е ‘техническо събитие или отклонение, което, въп-
реки че не влияе пряко или незабавно на ядрената безопасност 
и/или на радиационната защита, е способно да доведе до пос-
ледваща преоценка на мерките за ядрена безопасност и/или радиа-
ционната защита’. 

Всеки предмет, материал или устройство, което е в състояние 
да предизвика радиационно облъчване или радиоактивно замърся-
ване, се определя като „радиоактивен източник“5. „Радиоактивно 
замърсяване“ е ‘наличие на радиоактивни вещества в материали 
или на повърхността им, в тялото на човека или на неговата повър-
хност или на друго място, където наличието на тези вещества е не-
желателно или може да бъде опасно’6. 

Всеки ядрен или радиоактивен материал, съдържащ се в дим, 
прах или течност, се определя като „замърсител“ и в случай, че та-
къв материал влезе в контакт с повърхност, предмет или човек, те 

                                                 
3 Наредба за основните норми на радиационна защита (ОНРЗ-2004). Обн. ДВ, бр. 
73, 2004 г. 
4 IAEA. International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and 
for the Safety of Radiation Sources. – Safety Series, № 115, 1996. 
5 IAEA. Manual for First Responders to a Radiological Emergency. Vienna, 2006. 
6 Наредба за основните норми на радиационна защита (ОНРЗ-2004). Обн. ДВ, бр. 
73, 2004 г. 
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се приемат за радиоактивно замърсени до доказване на противното. 
Радиоактивният източник се приема за опасен, при условие че съ-
щият, намирайки се извън регулиращ контрол, може да доведе до 
радиационно облъчване, което е достатъчно за възникване на тежки 
детерминистични ефекти за здравето на човека7. 

 
2. Защита на органите на дирекция „Специализирани 

полицейски сили“ 
 
Дирекция „Специализирани полицейски сили“ е специализира-

на полицейска структура на главна дирекция „Охранителна полиция“ 
за опазване на обществения ред, охрана на масови мероприятия, 
овладяване на масови безредици, противодействие на терористич-
ни действия, охрана на стратегически и особено важни обекти и 
дипломатически представителства. Органите на дирекция „Специа-
лизирани полицейски сили“ при изпълнението на правомощията си: 

 подпомагат органите на главните и областните дирекции 
по опазване на обществения ред; 

 участват в опазването на обществения ред при провежда-
не на масови мероприятия; 

 осъществяват дейности по възстановяване, поддържане и 
опазване на обществения ред при масови безредици; 

 участват в опазването на обществения ред при кризи от 
различен характер; 

 участват в полицейски операции на главните и областните 
дирекции; 

 осъществяват охрана и оперативно обезпечаване на стра-
тегически, особено важни обекти, дипломатически представителст-
ва, обекти на МВР и обекти на договорен принцип; 

 осъществяват охрана на специални товари; 
 съдействат на други държавни органи или длъжностни ли-

ца, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност. 
При осъществяване на горепосочените дейности органите на 

дирекция „Специализирани полицейски сили“ имат право: 
 да разполагат сили и средства, да изграждат, използват и 

снемат инженерно-технически съоръжения и други средства за ох-
рана на стратегически и особено важни обекти; 

 да отцепват райони, да ограничават временно или да заб-
раняват движението на лица и транспортни средства; 

                                                 
7 Council Directive 2003/122/Euratom of 22 December 2003 on the control of high-activity 
sealed radioactive sources and orphan sources (OJ L 346 31.12.2003, p. 57). 
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 да ползват или да прекъсват комуникационни връзки след 
съгласуване с компетентните органи8. 

В случай на радиационна аварийна ситуация, при опазване на 
обществения ред, охрана на масови мероприятия, овладяване на 
масови безредици, противодействие на терористични действия, 
охрана на стратегически и особено важни обекти и дипломатически 
представителства облъчването на състава на специализираните 
полицейски сили може да бъде външно или вътрешно. 

Външното облъчване е директно от източника, от съдържащи-
те се във въздуха радионуклиди, от отлагания на радионуклиди 
върху земната повърхност или от радиоактивни вещества, попадна-
ли върху дрехите или кожата на служителите. При радиоактивни 
материали с високоенергийни гама-лъчители външното облъчване е 
определящо при формиране на дозата. Колкото по-дълго време 
пребивават служителите в близост до радиоактивния източник и 
колкото са по-близо до него, толкова по-голяма е дозата, получена 
от външното облъчване. Проведените изследвания на възникнали 
аварийни ситуации показват, че рискът от тежки детерминистични 
ефекти е най-голям при пренасянето с ръце на опасен източник9 или 
при поставянето му в джоб на дреха даже в случаите, когато това се 
е извършвало в рамките само на няколко минути. Следователно при 
радиационна аварийна ситуация служителите от специализираните 
полицейски сили следва да избягват директен контакт с радиоак-
тивния източник, например събиране с ръце на разпръснати парче-
та сред взрив. Друга възможност за получаване на тежки изгаряния 
по кожата е попадането на радиоактивни вещества върху нея, което 
може да се очаква, когато опаковка на радиоактивния източник е 
повредена. Независимо от това трябва да се има предвид, че пре-
биваването в близост до опасен източник (например цезий-137 из-
вън защитен контейнер с активност 100 TBq (3000 Ci) за няколко 
минути и получаване на външно облъчване на цялото тяло с цел 
спасяване на човешки живот не би довело до тежки детерминистич-
ни последици за здравето10. МААЕ определя като „опасен източник“ 
този, ‘който в случай, че е извън регулиращ контрол, може да дове-
де до облъчване, което е достатъчно за възникване на сериозни 
детерминистични ефекти’. 

Вътрешното облъчване е резултат от попадане вътре в тялото 
на радиоактивни материали чрез дихателните пътища, перорално 
попадане (поглъщане) на замърсени хранителни продукти и вода и 

                                                 
8 Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Приет с ПМС № 126, от 02.06.2006 г. (Изм. ДВ, бр. 5, от 2010 г.) 
9 Council Directive 2003/122/Euratom of 22 December 2003 on the control of high-activity 
sealed radioactive sources and orphan sources (OJ L 346 31.12.2003, p. 57). 
10 IAEA. Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values). Vienna, 2006. 
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от попадане на радионуклиди в организма през открити рани. Това е 
възможно да се случи при условие, че полицейските служители не 
използват предпазно защитно облекло, респиратори, защитни очи-
ла, ръкавици. 

При пожар, взрив или поради неправилно приложени защитни 
мерки е възможно да възникне радиоактивно замърсяване на почви 
и терени, което да изисква временно ограничаване на действията на 
екипите от специализираните полицейски сили до извършване на 
деконтаминация с цел предотвратяване на детерминистични здрав-
ни ефекти. 

При радиологичната аварийна ситуация е възможно радиоак-
тивно замърсяване на питейни водоизточници. Оценката на същес-
твуващите данни показва, че не е възможно да се замърси водопро-
водната система до степен, предизвикваща тежки детерминистични 
здравни ефекти, но е възможно да се надвишат пределно допусти-
мите норми. 

При радиационна аварийна ситуация не е изключено получа-
ването на радиоактивни отпадъци, които следва да се събират на 
безопасно място и да се полагат усилия по време на прилагането на 
защитни мерки за минимизиране на техния обем и за предотвратя-
ване на разпространението им в околната среда, което от своя 
страна ще доведе до възпрепятстване на изпълнението на основни-
те задачи на специализираните полицейски сили. 

Радиологичната аварийна ситуация се характеризира със 
следните специфични характеристики11: 

 липса на опит за прилагане на защитни мерки: първона-
чално реагиращите лица нямат голям опит в прилагането на защит-
ни мерки при радиоактивно замърсяване, тъй като в отделните дър-
жави подобни ситуации са рядкост и възникват в различни региони 
дори в рамките на една държава; 

 лесно откриване на радиоактивно замърсяване: даже слу-
чаите със слабо радиационно излъчване, които не създават радиа-
ционен риск за първоначално реагиращите лица и населението, 
могат лесно да бъдат открити с помощта на обикновени дозимет-
рични прибори, които са широкодостъпни, т.е. не са необходими 
специална подготовка и сложна техника; 

 винаги съществува външно облъчване: ядрените и радио-
активните материали предизвикват радиационно облъчване на чо-
века, включително и при отсъствието на пряк контакт с тях, което 
трябва задължително да се отчита при планирането на действията 
за ликвидиране на обстановката; 

                                                 
11 ICRP. Publication 96. Protecting People Against Radiation Exposure in the Event of a 
Radiological Attack. 2006. 
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 липса на сетива за йонизиращи лъчения: последствията от 
радиационното облъчване за здравето на облъчените лица могат 
да не се проявят в продължение на няколко дни, месеци и дори го-
дини и, когато се проявят, лицето няма да има и идея, че причината 
може да се крие в отдавна полученото облъчване. Това затруднява 
диагностицирането и лечението на заболяването; 

 радиофобия: често явление е населението, представители 
на средствата за масово уведомяване, включително и някои от пър-
воначално реагиращите лица, да изпитват необоснован страх от 
радиацията, което води до преувеличаване на ситуацията и непра-
вилна оценка на последствията от нея. 

Анализът и оценката на посочените специфични характерис-
тики ни позволяват да формулираме следните основни дейности в 
процеса на защита на структурите на „Специализираните полицейс-
ки сили“: 

 ограничаване на пребиваването на състава на открити 
места; 

 намаляване на дължината на маршрутите и границите на 
патрулните участъци съобразно размерите на заразените райони; 

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

 предпазване от запрашаване и вдишване на прах при ра-
бота и пребиваване на открито на нарядите, при охрана на страте-
гически обекти, при осъществяване на пътен контрол, при специа-
лизирани полицейски операции, при сигнал за извършено престъп-
ление, при пътнотранспортно произшествие, при подготвен или из-
вършен терористичен акт и др.); 

 приемане на лекарствени препарати, които възпрепятстват 
или намаляват инкорпорирането на определени радионуклиди. Така 
например приемането на препарати, съдържащи стабилен, неради-
оактивен йод (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 или храни и течности; 

 ограничаване на използването на вода от открити водоеми, 
на дъждовна вода или на сняг за питейни и битови нужди; 

 евакуация при необходимост на структурите на дирекция 
„Специализирани полицейски сили“ от територии, в които радиоак-
тивното замърсяване би могло да достигне високи стойности и ще 
бъде сравнително трайно; 

 деконтаминация на служители, които са с радиоактивно 
замърсена кожа и/или облекло, а така също и на замърсени пред-
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мети, транспортни средства, сгради, съоръжения, съобщителни ар-
терии и др.; 

 обработка (измиване, изкисване с често сменяне на вода-
та, отстраняване на повърхностния слой) на хранителни продукти 
(предимно от растителен произход), които са замърсени с радиоак-
тивни вещества; 

 ограничаване и спиране за различен период от време на 
консумацията на хранителни продукти при недопустимо високи кон-
центрации на радионуклиди в тях; 

 организиране на храненето в закрити помещения; 
 широко използване на индивидуални и колективни средст-

ва за защита. 
При радиологична аварийна ситуация, възникнала на общест-

вено място, полицията първа пристига на местопроизшествието и 
веднага пристъпва към провеждането на следните дейности: 

 най-старшият става временен ръководител на място до 
пристигане на оторизираното лице; 

 отцепва се районът на аварийната обстановка и се създа-
ват зони (червена и жълта) за оказване на помощ на пострадалите 
лица; 

 в случай, че не разполага с дозиметрична апаратура, уста-
новява периметър на безопасност с радиус от 30 до 50 м, в който 
служителите не влизат, освен ако не се налага спасяване на хора 
или предотвратяване на утежняване на ситуацията; 

 показва достъпа до зоните с помощта на защитни средства 
– бариери и надписи; 

 регистрира всички лица, намиращи се на местопроизшест-
вието, и не допуска изнасянето на предмети без радиационен мони-
торинг, както и напускането на лица; 

 извършва се възможно по-пълен оглед на местопроизшес-
твието и регистрация на ситуацията, като се спазват всички мерки 
за радиационна защита; 

 задържат се всички подозрителни лица до изясняване на 
обстановката. 

Вземането на решение за оповестяване и провеждане на оп-
ределени мерки за защита на структурите на дирекция „Специали-
зирани полицейски сили“, въвеждането в действие на предварител-
но разработен план за аварийни мероприятия зависят от конкретна-
та оценка на радиационната обстановка и на мащаба на ядрената 
или радиационната ситуация още в първите часове след констати-
рането ѝ – още на първия, най-ранния етап на ситуацията. Оценка 
на радиационната обстановка се прави въз основа на: 

 данните за количеството и състава на изхвърлените (разп-
ръснатите, взривените) радиоактивни вещества; 
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 метеорологичните условия към момента на ситуацията; 
 резултатите от директните измервания в момента на нас-

тъпване на ситуацията; 
 изчисленията по залегналите в аварийните планове модели 

на очакваните нива на облъчване и на радиоактивно замърсяване. 
Важни мероприятия в защитата на структурите на дирекция 

„Специализирани полицейски сили“ при осъществяване на дейнос-
тите, предоставени и от закона по опазване на обществения ред, 
охрана на масови мероприятия, овладяване на масови безредици, 
противодействие на терористични действия, охрана на стратегичес-
ки и особено важни обекти и дипломатически представителства, са 
организирането и осъществяването на радиационния контрол. 

Организацията на радиационния контрол в структурните звена 
на дирекция „Специализирани полицейски сили“ включва: осигуря-
ване на служителите с дозиметри и водене на отчет за получените 
индивидуални дози от служителите. 

Радиационният контрол се осъществява по индивидуален и 
колективен метод. На служителите, определени да изпълняват фун-
кционалните си задължения в радиоактивно заразени зони, се води 
индивидуален дозиметричен контрол. Задачите им се поставят с 
оглед на дозата на облъчване да не надвишава установената за 
деня. За намаляване на необоснованото облъчване и заразяване на 
състава, намиращ се в близост, до района на аварията и прилежа-
щата към него територия се определят режимно-ограничителни зо-
ни. Движението на състава в тях се контролира и ограничава от ор-
ганите на Пътна полиция. 

В заключение можем да отбележим следното: общественото 
възприятие при радиоактивно замърсяване вследствие на терорис-
тична атака (злонамерено използване на радиоактивни материали) 
вероятно би било различно от това при аварийна ситуация в обекти, 
използващи радиоактивни вещества, дори и в случите, когато въз-
действието е обективно сходно. Органите на дирекция „Специали-
зирани полицейски сили“, подложени на „радиационна терористична 
атака“, ще очакват тя да създава по-голям риск за здравето и живо-
та им. Безпокойството им ще е далеч извън рамките на нормалната 
реакция и действителния риск, а резултатът ще е все по-трудното 
им убеждаване, че рискът не е толкова голям. От изключително 
важно значение в този случай е изграждането на гъвкава система за 
управление, която да съхранява живота и здравето на служителите 
от дирекция „Специализирани полицейски сили“, а оттук и на хора-
та, както и за опазване на околната среда, на материалните и кул-
турните ценности на обществото. 
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ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖАВАНЕ – 
ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

 
доц. д-р Камен Пенков 

 
Тероризмът е една от най-големите заплахи за междуна-

родната, регионалната и вътрешната сигурност. След 11 септември 
2001 г. в общественото пространство все повече се заговори за 
възможността терористи да използват оръжия за масово унищожа-
ване (ОМУ) – средства, предназначени да причинят смърт или се-
риозни наранявания на значителен брой хора чрез освобождаване-
то, разпръскването или въздействието на токсични химични вещес-
тва и техните прекурсори, болестотворни микроби, организми и йо-
низиращи лъчения. 

Днес рискът от терористична атака с химическо, биологическо 
оръжие или ядрени материали нараства. Повечето терористични 
организации, както и други подобни паравоенни формирования про-
явяват подчертан интерес към ОМУ. 

 
1. Мотивация на терористите за използване на ОМУ 
 
Според Одри Кърт Кронин – специалист по тероризъм, външ-

ни 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 религи-
озни групи с политически програми спрямо всички терористични 
групи; 

 нарастващата достъпност до информацията и изходните 
продукти за химическите и биологическите оръжия в световен ма-
щаб; 

 интернационализирането на терористичната атака; 
 недвусмислените доказателства за интересите и възмож-

ностите на терористите. 
Анализът на посочените причини ни позволява да направим 

следните изводи: 
 Рязко се е увеличил броят на военизираните религиозни те-

рористични групи, чието кредо е унищожаване на „неверниците ере-
тици“, нямащи място под слънцето; 

 Скоростта, достъпността и мобилността на интернет са 
ключови за развитието на тероризма и за увеличаването на риска от 
атаки с ОМУ; 
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 Интернационализирането на терористичните атаки води до 
елиминиране на политическите и моралните задръжки, също така и 
до нанасяне на вреди на собствената държава или до евентуални 
убийства; 

 XI том на съдържащата 5000 страници „Енциклопедия на 
Джихада“ на Ал Кайда съдържа инструкции за разработване и конс-
труиране на инсталации за химическо и биологическо оръжие. 

От всичко, казано до тук, е видно, че опасността от употребата 
на ОМУ от страна на терористични групи не е хипотетична, а въпрос 
на време. 

 
2. Характер на заплахата 
 
Специалистите по тероризъм са на мнение, че повечето от 33-

те установени терористични организации, екстремистки групи и дру-
ги подобни формирования навсякъде по света, носещи общото наи-
менование „противник“, едва ли ще продължат да прилагат само 
изпитаните и добре проверени методи и средства за извършване на 
нападения, отвличания и взимане на заложници. След като през 
1998 г. Осама бин Ладен публично обяви придобиването на некон-
венционално оръжие за „религиозен дълг“, заплахата от терористи, 
използващи химическо, биологическо и ядрено оръжие и радиоак-
тивни материали, вече не е теоретична, а реална. 

 
3. Оценка на заплахата 
 
Оценките на заплахата, базирани на точно и навременно, из-

ползващо всички източници разузнаване, трябва непрекъснато да 
се ръководят, така че да може да се изберат най-подходящите спо-
соби и мероприятия за противодействие. 

„Противник“ с ядрени, химически и биологически способности 
може да използва ОМУ, промишлени, отровни и радиоактивни ве-
щества във всеки стадий от кризата, която цели да предизвика. Из-
ползването и въздействието им ще се определят от техническите 
им характеристики и от условията на обстановката. Потенциалните 
възможности могат да включват ядрени и радиологически (RW) 
оръжия, класически биологически или химически оръжия или ново-
разработени оръжия и вещества от биохимическия сектор. 

Анализът на казаното показва, че според характера на запла-
хата атаките на терористичните организации с използване на ОМУ 
вероятно могат да бъдат: 

 отравяне на хора, хранителни продукти и водоизточници с 
биологически агенти и бойни токсични химически вещества (БТХВ); 
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 терористична атака с използване на устройства за радиоло-
гично разпръскване (radiological dispersal device RDD), т.нар. „мръс-
на бомба“; 

 използване на химическо и биологическо оръжие срещу 
предприятия от селското стопанство или хранителната индустрия – 
агротероризъм; 

 конвенционални атаки срещу химическата и ядрената инф-
раструктура на страната. 

 Отравянето на хора, хранителни продукти и водоиз-
точници с биологически агенти и БТХВ вероятно ще бъде нова, 
предпочитана тактика от терористичните групировки в бъдеще. Ус-
пешен опит от този род може да доведе до масови жертви по света, 
всяване на страх и паника сред населението на много държави и до 
сриване на общественото доверие към здравеопазването, храни-
телната индустрия и водоснабдителните мрежи, а така също и към 
способността на правителствата да се справят с подобни кризисни 
ситуации. 

 Терористичната атака с използване на устройства за 
радиологично разпръскване – „мръсна бомба“, като заплаха се 
появи за пръв път през ноември 1995 г., когато чеченски терористи 
поставят пакет, съдържащ радиоактивен цезий (Cs-137) върху пейка 
в московския парк „Измайлово“. 

Радиологичната атака се определя като използване на радио-
активни материали или съоръжения, произвеждащи радиация, за 
причиняване на загуби или за ограничаване на използването на 
местността и включва умишлена употреба на радиоактивни продук-
ти. Като радиологично оръжие терористите могат да използват вся-
ко приспособление, включително оръжие или оборудване, различно 
от ядреното оръжие, специално създадено за използване на радио-
активен материал, чрез разпространяването му с цел причиняване, 
унищожаване, повреда или увреждане посредством радиация, по-
лучена при разпадането на този материал. 

За разлика от ядреното оръжие устройството за радиологично 
разпръскване не формира поразяващи фактори, а изхвърля радио-
активен материал в атмосферата и по този начин замърсява околна-
та среда. При дишане на запрашен с радиоактивни частици въздух 
част от тях (по-големи от 10 микрона) се задържат в горните диха-
телни пътища или полепват по лигавицата на устата и от там попа-
дат в стомаха, а друга част попадат в белите дробове. В зависимост 
от големината и вида на частиците те могат да бъдат изхвърлени 
обратно или да се всмучат в кръвта (по-малки от 5 микрона) и да се 
разсеят по целия организъм. Радиоактивните изотопи поразяват 
костния мозък, храносмилателния тракт, жлезите, сърдечно-съдова-
та и нервната система, черния дроб, бъбреците и кожата. 
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Големите и богати терористични организации биха могли да 
изработят устройство за радиологично разпръскване много по-
лесно, отколкото да създадат ядрени боеприпаси. Днес терористите 
търсят радиоактивни изотопи, имащи период на полуразпад от 5 до 
50 години и най-голямо поразяващо действие върху хората и живот-
ните, – стронций, йод, плутоний и радий. Такива източници на ради-
ация имат висока радиоактивност, трудни са за охрана и съхране-
ние и много често се изоставят от работилите с тях. По този начин 
излизат от контрол и лесно попадат на „черния пазар“ за търговия с 
радиоактивни материали. 

 Използването на химическо и биологическо оръжие 
срещу предприятия от селското стопанство или хранителната 
индустрия експертите по тероризъм определят като агротеро-
ризъм. Да се атакуват посевите и фермите е много по-лесно откол-
кото правителствени сгради, военни бази или други обекти с важно 
стратегическо значение. 

Основни форми на проявление на агротероризма могат да 
бъдат: 

 разпространението на инфекциозни заболявания по 
селскостопанските животни – напр. епидемия от шап; 

 добавянето в храната на селскостопанските животни 
на токсични химични вещества – напр. канцерогена диоксин в 
храната за кокошки; 

 унищожаването на реколтите от селскостопанска про-
дукция с използването на фитотоксични вещества – хербициди, 
дефолианти, десеканти и инхибитори. 

Агротероризмът като форма на проявление поражда голямо 
безпокойство сред специалистите не само заради способността си 
да нанася щети в особено големи размери (през 2003 г. епидемията 
от атипична пневмония, възникнала от употребата на месо от екзо-
тични животни, предизвика в Китай преки загуби в размер на 7,6 
млрд. долара и загуба на около 2,8 млн. работни места в сферата 
на туризма), но и поради факта, че, за да се организират подобни 
терористични актове, не са необходими особени теоретични позна-
ния и технологии. Днес терористите по цял свят имат достъп до ин-
формация за химически и биологически оръжия чрез интернет. На 
практика всеки, който има основни познания в областта на химията 
и микробиологията, е способен да произведе и използва биологи-
ческо оръжие в обекти на селското стопанство. 

 конвенционалните атаки срещу химическата и ядрена-
та инфраструктура на страната. 

Промишлени отровни вещества (ПОВ). Всички нации прите-
жават някакъв промишлен потенциал – колкото е по-голям този по-
тенциал, толкова е по-голямата употреба на химически, биологичес-
ки и радиоактивни материали. Суровините, поддържани за тяхното 
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производство, съхраняване и транспорт, не представляват значи-
телна опасност. Въпреки това тяхното умишлено изпускане в райо-
на на терористичната операция може да окаже значително въздейс-
твие при воденето на нормален ритъм на живот на населението. 
Според класификацията на НАТО „токсични промишлени вещес-
тва“ (TIM) са общо название за отровни или радиоактивни субстан-
ции в твърда, течна, аерозолна или газообразна форма. Същите 
могат да се използват или съхраняват за промишлени, търговски, 
медицински, военни или други цели. Токсичните промишлени ве-
щества могат да бъдат химически, биологически или радиоактивни 
и да се разглеждат като промишлени химически отрови (TIC), 
промишлени биологически отрови (TIB) или промишлени ради-
ологични отрови (TIR). В България те се подразделят на токсични 
химически и радиоактивни вещества. 

Рискове от отделяне на промишлени биологически отрови мо-
гат да възникнат вследствие на терористична атака или косвено 
въздействие върху съоръжение, произвеждащо или съхраняващо 
инфекциозни вещества. Възможните съоръжения включват болници 
и медицински обекти и съоръжения за изследване, преработка и 
съхранение на вещества от фармацевтичната или земеделската 
промишленост. 

Промишлените химически отрови могат да създадат значи-
телни рискове от отравяне и да поразят човешкото тяло и екипиров-
ка. Голяма част от промишлените химикали са корозивни, запалими, 
експлозивни или бурно взаимодействат с въздух и вода, като тези 
рискове могат да създадат по-големи краткосрочни заплахи откол-
кото непосредствените токсични последици. Повечето, но не всички 
промишлени химически отрови, могат да се разпространяват като 
парообразни или високолетливи течности и могат да имат краткос-
рочни и дългосрочни последствия. Разпространението на големи 
количества опасни химикали може да доведе до нарушаване на 
екологичното равновесие. 

Използването на токсични химически и радиоактивни вещест-
ва вследствие на терористични атаки означава, че мирното населе-
ние и околната среда ще бъдат подложени на заразяване или об-
лъчване. Източници на радиологични отрови, които са в състояние 
да създадат радиоактивна опасност, са: ядрената енергетика, ядре-
ните изследвания, обектите и средствата за съхранение, местата за 
съхранение на радиоактивни отпадъци, промишлените и медицинс-
ките източници и материали, откраднатите или контрабандните 
ядрени материали и др. Характеристиката на резултатите от радио-
активни рискове ще зависи от типа на източниците на йонизиращи 
лъчения. 
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Възможни радиационни рискове при терористична атака в за-
висимост от източника на радиация и начина на разпръсване на 
радиоактивните нуклеиди могат да възникнат вследствие на: 

 разрушаване на ядрено съоръжение вследствие на „са-
молетна катастрофа“ – може да разпространи радиоактивна опас-
ност в мащаб, близък до разпространение при употреба на ядрено 
оръжие; 

 въздействие върху ядрено съоръжение от вербуван 
персонал, довел до повреда или излизане от строя на защитни-
те системи на АЕЦ – може да изхвърли твърди радиоактивни ве-
щества, а течностите и парите да заразят съоръжението и да офор-
мят значителна опасност по посока на вятъра; 

 разпространение на радиоактивни отпадъци или източ-
ници директно, чрез пожар или експлозия, умишлено предизви-
кани от терористи – може да създаде райони на локално заразява-
не. Огънят ще разстеле радиоактивни частици по посока на вятъра 
върху няколко квадратни километра в зависимост от условията. 

В резултат на терористична атака, довела до нарушения или 
повреди в техническите системи, възли и детайли, на „самолетна 
катастрофа“ или на възникване на заразяване с промишлени отрови 
в АЕЦ ще възникне тежка авария с изхвърляне на радиоактивни 
материали, включващи продуктите на делението при верижната 
реакция, трансуранови и активирани продукти, получени при облъч-
ването с неутрони на структурни и други материали във и около ре-
актора. Продуктите на деление на ядреното гориво са в газообразно 
състояние или твърди вещества. Те заедно с образувалите се ради-
оактивни продукти (неподвижни твърди частици) в процеса на ава-
рията наброяват около 250 вида радиоактивни изотопа с период на 
полуразпад от няколко минути до няколко десетки години. Изхвър-
лените при аварията радиоактивни вещества могат да се издигнат 
на височина от няколкостотин метра до няколко километра и се от-
насят от въздушните течения на големи разстояния. Впоследствие 
се утаяват по повърхността и образуват радиоактивно замърсяване 
на въздуха, растителността, почвата, водата. Поради различни при-
чини изхвърлянето на радиоактивни нуклеиди от аварирала АЕЦ 
може да продължи няколко денонощия, а ниските температури да 
доведат до появата на сравнително по-едри аерозолни „горещи“ 
частици, съдържащи 2, 3 и повече реакторни изотопа. 

От посочените особености на радиоактивното замърсяване 
при авария в АЕЦ, предизвикана от терористична атака, става ясно, 
че сложна радиационна обстановка, свързана с радиоактивно за-
мърсяване на въздуха, растителността, почвата, водата, храните от 
животински и растителен произход, може да възникне на значител-
но по-големи площи в сравнение със заразяването при ядрен взрив 
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с голяма мощност. Прилежащата зона до АЕЦ, в която радиоактив-
ното замърсяване е най-голямо и защитните мероприятия се про-
веждат в пълен обем, може да има радиус 30–50 км и повече. Ос-
новната част от активността в началния период се дължи на йод 131 
и другите му изотопи. Изключително опасно се явява замърсяването 
на млякото с йод 131, чрез което радиоактивният йод попада в чо-
вешкия организъм. Йод 131 има период на полуразпад 8,06 дено-
нощия, следователно в следващия по-дълъг период от време ос-
новно активността в района на замърсяването ще се обуславя от 
изотопите на цезия – цезий 137 и цезий 134, която особеност следва 
да се отчита при защитните мероприятия и мероприятията за лик-
видиране на последствията от аварията. 

Асиметричната стратегия на терористичните организации, 
предвиждаща конвенционални атаки срещу предприятия от хими-
ческата и ядрената енергетика, вероятно ще преследва постигането 
на следните цели: 

 смърт и увреждания – незабавни са жертвите от експлозия 
и тези от еднократно външно облъчване; 

 паника – наличие на радиоактивни частици и неизвестност; 
 екологична криза – нарушаване на екологичното равновесие; 
 засилване на терористичната групировка – медийното 

отразяване на атаката се превръща в реклама за групировката, по-
ела отговорността; 

 изоставяне на имоти – утаяването на радиоактивните час-
тици би накарало хората да изоставят домовете си, метрото, учеб-
ните заведения за месеци и дори години; 

 икономически срив – ако един промишлен или търговски 
център бъде замърсен с радиоактивни материали, вероятността 
нормалният ритъм на дейност да бъде преустановен е голяма; 

 последващи жертви – вдишването на радиоактивен прах 
или излагането на гама-излъчване може да причини увеличаване на 
раковите заболявания. 

Посочените заплахи от използване на ОМУ от терористични 
групировки ни дават основание да направим следните изводи за 
националната сигурност: 

 Вероятността от терористични атаки с използване на оръ-
жия за масово унищожаване все още е висока. 

 Основни причини за увеличената опасност от използване 
на оръжия за масово унищожаване от терористите могат да бъдат: 

 неоспоримите доказателства за интересите на терористите 
към ОМУ и възможностите им за разработване на същите; 

 увеличаването на броя на военизираните религиозни групи 
с политически програми (от 3 % през 1980 г. на 43 % през 1995 г.), 
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които възприемат своите противници за еретици и неверници, не-
заслужаващи да живеят на този свят; 

 свободният достъп до информация за оръжия за масово 
унищожаване чрез интернет, научни конференции и свободното 
движение на учени. 

 
4. Заключение 
 
Основен инструмент за намаляване на сегашната заплаха от 

оръжията за масово унищожаване и за предотвратяване на бъдещи 
заплахи е утвърждаването на превенцията. За да се подготвим да 
отразим евентуални терористични атаки, са необходими: 

 подготовка на обществото за терористични атаки с ядрено, 
химическо и биологическо оръжие и устройства за радиологично 
разпръскване; 

 оптимизиране на структурите и координацията на взаимо-
действие между службите за сигурност за противодействие на про-
лиферацията на ОМУ; 

 създаване на интелектуална инфраструктура в службите за 
сигурност за нов подход при противодействие на разпространението 
на ОМУ. 
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ПРАВНИ И УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ 

ПРИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МАСОВИ БЕЗРЕДИЦИ 
 

доц. д-р Kамен Пенков 
 
Изправени пред предизвикателствата на XXI век, полицейски-

те сили на европейските държави трябва да се справят с нелеката 
задача да оказват, от една страна, адекватно противодействие на 
непрекъснато променящата се престъпност, в това число и на масо-
вите безредици и проявите на тероризъм, а от друга, да бъдат ес-
тествен защитник на правата и свободите на гражданите. Членство-
то на Република България в Съвета на Европа и стремежът към 
пълно интегриране в Европейския съюз предполагат и преформули-
ране на организацията на полицейската дейност с оглед на утвърж-
даване на демократичните ценности и на принципа на върховенст-
вото на закона в работата на правозащитните институции. 
 

1. Правни аспекти 
 
1.1. Конституция на Република България и международни 

нормативни актове 
Правната материя, свързана с дейността на полицията като 

част от системата на МВР при масови безредици, търпи солидна 
еволюция. Тя се развива към все по-детайлно определяне на функ-
циите и задачите на отделните правни субекти (в частност на МВР) 
при масовите безредици като вид криза. 

На първо място, в дейностите при кризи от такъв характер 
МВР се ръководи преди всичко от конституционните норми, касаещи 
функциите и задачите на министерството. Тези функции и задачи са 
отразени в снет вид в Закона за МВР и могат да бъдат групирани 
най-общо в три групи: 

– защита на националната сигурност; 
– опазване на обществения ред; 
– противодействие на престъпността. 
Тематичният кръг на масовите безредици само на пръв поглед 

попада във втората функция. Всъщност масовите безредици като 
вид криза са неотменно свързани и с другите две функции. В този 
смисъл справянето с масовите безредици като дейност е свързано с 
редица текстове от Конституцията на Република България като за-
щитата на суверенитета и териториалната цялост на страната, опаз-
ването на обществения ред, цялостния кръг около конституционните 
права на личността (политически, социално-икономически, граждан-
ски права и т.н.). 
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В чл. 105 от Конституцията е установено, че Министерският 
съвет (МС) на Република България ръководи и осъществява вът-
решната политика на страната. При масова безредица като криза 
МС на основание на чл. 114 от Конституцията приема постановле-
ния и взима решения, като възлага на МВР взимането на бързи и 
законосъобразни мерки. 

На второ място, в дейността си при управление на кризи, 
различни от война, МВР и в частност органите на реда се ръководят 
от международните правни норми, които са ратифицирани от На-
родното събрание. Тези норми биха могли да бъдат групирани в две 
големи групи: 

Първа група – всички международноправни актове, отнасящи 
се до правата и свободите на гражданите, и най-вече свободата на 
словото, печата, вероизповеданията, публичните изяви и т.н. От 
тези норми по-важни за дейността на органите на реда при протес-
ти, митинги, събрания и справянето с евентуални масови безредици 
са Международната харта за правата на човека и Европейската хар-
та за правата на човека. Правата на човека са декомпозирани в Кон-
ституцията като граждански, икономически, социални и културни 
права на българския гражданин, които той може да отстоява по оп-
ределен от закона начин на публични изяви като събрания, митинги 
и манифестации. 

Втора група – международни документи и общи принципи, 
залегнали във вече отбелязаните документи, отнасящи се до дейст-
вията на органите на реда преди, по време и след употреба на фи-
зическа сила, помощни средства и несмъртоносен тип боеприпаси 
при масови нарушения на обществения ред. Сред тези документи 
по-основна е Конвенцията за защита на човека и основните свобо-
ди, приета от страните – членки на ЕС, принципите на която имат 
пряко отношение към дейността на органите на реда. Същото се 
отнася и до приетите допълнително през 1990 г. основни принципи 
за използване на сила и огнестрелно оръжие по подържане на пра-
вовия ред. 
 

1.2. Национално законодателство 
Закони, които имат пряко отношение към дейността на поли-

цията при групови нарушения и масови безредици, са: 
 Наказателен кодекс на Република България; 
 Закон за МВР и Правилник за прилагане на ЗМВР; 
 Закон за управление при кризи; 
 Закон за администрацията; 
 Закон за местното самоуправление и местната админист-

рация; 
 Закон за събранията, митингите и манифестациите; 
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 Закон за опазване на обществения ред при провеждането 
на спортни мероприятия; 

 Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. 
Релевантни актове от Европейското законодателство: 
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 745/2003 НА КОМИСИЯТА от 

28.IV.2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съве-
та относно специфични мерки, насочени срещу някои физически и 
юридически лица, с оглед на борбата с тероризма; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2580/2001 НА СЪВЕТА от 27.XII.2001 
г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, 
насочени срещу определени лица и предприятия; 

 ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА от 27.XII.2001 г. за прилага-
нето на специални мерки за борба с тероризма. 

 
2. Управленски аспекти 
 
Масовата безредица е вид криза, която води до внезапна про-

мяна на установеното състояние на живот, предизвикана от човеш-
ка дейност, събития или природни явления, при което са нарушени 
или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи 
хора. Масовите безредици засягат жизненоважните интереси на 
обществото и пряко или косвено са свързани със заплахата и необ-
ходимостта от защита на националната сигурност и обществения 
ред в държавата или отделни нейни райони. 

 
2.1. Система за управление на МВР при кризи (масови без-

редици) 
Системата за управление на МВР при кризи (масови безреди-

ци) е създадена с цел осигуряване на ръководството на министерс-
твото и на ръководителите на структурни звена за управление на 
силите и средствата за преодоляване и овладяване на кризи и пре-
одоляване на последици от такива. 

Системата за управление на МВР при кризи се състои от фун-
кционално свързани: 

– органи за управление; 
– центрове за управление; 
– комуникационно-информационна система; 
– сили за реагиране при кризи. 
Основните усилия на системата са насочени за решаването 

на дейности, възникнали вследствие на: 
 терористична дейност; 
 масово нарушаване на законовия ред; 
 масово навлизане на чужденци, търсещи закрила; 
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 промишлени аварии с изпускане на токсични вещества и 
радиоактивност; 

 инциденти, свързани с ОМУ; 
 предизвикани от човешката дейност аварии и катастрофи; 
Основните задачи на МВР при овладяване на кризи се свеж-

дат до: 
 информационно осигуряване на органите на изпълнителна-

та власт; 
 охрана на държавната граница и осъществяване на грани-

чен контрол; 
 създаване на благоприятни условия за силите на органите 

на изпълнителната власт, за местното самоуправление, междуна-
родните и неправителствените организации, изпълняващи задачи в 
зоната на кризата; 

 охрана на жизненоважни обекти на икономиката, комуника-
циите и енергетиката; 

 борба с диверсионни групи и незаконни въоръжени форми-
рования; 

 охрана на обществения ред в населените места и в зоната 
на кризата; 

 борба срещу трафика на оръжие и разпространението на 
ОМУ; 

 контрол върху движението и трафика на хора и транспорт; 
 борба с тероризма и диверсионни формирования; 
 оказване на помощ на местните органи на изпълнителната 

власт при евакуиране на населението от застрашените райони; 
 изолиране и охрана на зоната на кризата; 
 оказване на психологическа и медицинска помощ на служи-

тели и граждани, участващи в операцията. 
 
2.1.1. Органи за управление при кризи 
Общото ръководство на дейността на МВР при кризи се осъ-

ществява от министъра на вътрешните работи, подпомаган от Съ-
вета по сигурност и управление на кризи. Съветът обсъжда и взима 
решения в рамките на компетенциите си на своите заседания. 
Дейността на Съвета е насочена за подпомагане на министъра на 
вътрешните работи по ръководството на дейността при управление 
при кризи и по създаването на кризисен щаб, за подпомагане на 
дейността на ръководството на МВР за всеки конкретен случай на 
възникване на кризи. 

За организиране на подготовката и използването на силите и 
средствата на МВР при кризи се създава Постоянна комисия за 
управление при кризи. Дейността на комисията включва: 



НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 167 

 анализ на състоянието и готовността на структурните звена 
за действие при кризи; 

 организиране и провеждане на превантивна дейност за пре-
дотвратяване и намаляване на последствията от кризи; 

 планиране, организиране, ръководство и контрол на участи-
ето на силите на МВР при кризи; 

 организиране и поддържане на средствата за оповестяване 
и свръзката в готовност за използване при кризи; 

 съгласуване на действията на МВР с други структури за уп-
равление при кризи извън министерството. 

Дейността на Постоянната комисия на МВР за управление при 
кризи се подпомага от Оперативен щаб. 

В структурните звена на МВР за подпомагане на дейността на 
ръководителите им при кризи се създават оперативни щабове. Съ-
щите организират взаимодействието с органите за управление на 
другите структурни звена на МВР, разработват необходимите доку-
менти, свеждат заповедите и указанията на ръководителите до под-
чинените звена и осъществяват контрол за тяхното изпълнение, 
обобщават информацията за участието на силите и средствата на 
структурните звена при кризи и я предоставят по установения ред 
на Оперативния щаб на Постоянната комисия на МВР. 

 
2.1.2. Центрове за управление 
За управление при кризи в МВР се създават ситуационни цен-

трове и центрове за управление при кризи. 
Ситуационният център на МВР е интегрирана организаци-

онно-техническа постоянно действаща структура. Общото и непос-
редствено ръководство на Ситуационния център се осъществява от 
министъра на вътрешните работи. 

Ситуационните центрове на структурните звена включват: 
 звена за оперативно дежурство; 
 звена за управление при кризи; 
 звена за комуникационно-информационно и логистично 

осигуряване, които по състав съответстват на конкретните задачи 
на структурното звено, в което се изграждат. 

Ситуационните центрове: 
 поддържат непрекъснато 24-часово оперативно дежурство; 
 осъществяват оперативно ръководство на подчинените си-

ли и средства; 
 събират, обработват и анализират информацията за опера-

тивната обстановка; 
 изготвят прогнози за възникване и развитие на кризи; 
 създават и поддържат база от данни, свързани с рискове и 

заплахи за възникване на кризи; 
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 осигуряват оповестяването и информирането при кризи; 
 координират неотложните действия на дежурните сили за 

реагиране в началния момент на възникване на криза до формира-
не на център за управление при кризи; 

 осъществяват взаимодействието с оперативните комуника-
ционно-информационни центрове на министерството на държавната 
политика при бедствия и аварии. 

Центрове за управление при кризи се формират при всеки 
конкретен случай със следните задачи: 

 извършване на оценка на обстановката, свързана с кризата; 
 подготовка на варианти за решения за използване на сили-

те и средствата; 
 извършване на непосредствено планиране на операциите; 
 водене на отчет за силите и средствата, участващи в овла-

дяването на кризата, и разходваните ресурси; 
 координиране на действията на силите за реагиране и 

предлагане на мерки за оптимизиране на тяхната работа. 
 
2.1.3. Комуникационно-информационна система 
Комуникационно-информационната система на системата за 

управление при кризи е изградена на базата на съществуващите в 
МВР комуникационни и информационни мрежи. Тя е интегриран 
организационно-технически комплекс от органи, комуникационни и 
информационни ресурси, процедури и документи за осигуряване и 
защита на информацията за управление на МВР при кризи. 

 
2.1.4. Сили за реагиране при кризи 
За провеждане на операции за предотвратяване и овладяване 

на кризи, както и за ликвидиране на последиците от тях в МВР се 
създават сили за реагиране при кризи. Същите са структури, моду-
ли, групи или други формирования от щатния състав на структурни-
те звена. Ръководството, подготовката, координацията и контролът 
на действията на силите за реагиране при кризи се осъществява от 
ръководителите на структурните звена в съответствие с техните 
функции и правомощия. 
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