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ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ 

КОМПАНИИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 
 

проф. д.и.н. Асен Конарев 
доц. д-р Снежинка Константинова 

 
 
Преобладава становището, че кризата засяга само макроико-

номическото развитие, но практиката убедително показва, че тя 
разстройва икономическата система „компания“. Тя води до рязко 
преминаване от състояние на стабилност към разбалансираност на 
цялата верига на възпроизводствения процес1. 

„Криза“ е дума от гръцки произход и има две значения: 
– злина; 
– изход, решение. 
Китайският йероглиф за криза се състои от два знака с разли-

чен смисъл: 
– опасност; 
– шанс, възможност. 
Разграничават се следните основни стадии в развитието на 

кризата2: 
– латентен (скрит) период; 
– период на сриване; 
– период на смекчаване; 
– период на излизане от кризата. 
Факторите, които влияят върху развитието на фирмената кри-

за, се разделят на две основни групи3: 
– външни (международни и национални); 
– вътрешни (от дейността на самото предприятие). 
В настоящия труд си поставяме за цел да изследваме влияни-

ето на световната икономическа криза върху оперативната ефек-
тивност на бизнеса на индустриалните компании и на тази база да 
се разкрият тенденции и да се направят предложения за нейното 
повишаване. 

За извършване на изследването е приложен индуктивният 
подход, като е формирана извадка от 34 публични компании, като 31 
от тях са индустриални, а за сравнение са използвани: една компа-
ния от енергетиката („ЕВН България. Електроразпределение“ АД); 

                                                 
1 Вачков, Ст. и др. Решения в корпоративните финанси. Варна, 2011, с. 336. 
2 Крутик, А. Б., А. И. Муравьев. Антикризисный менеджмент. Санкт-Петербург (СПб): 
Питер, 2001, с. 14. 
3 Орехов, В. и др. Антикризисное управление. Москва, 2006, с. 111. 
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една IT компания („Българска телекомуникационна компания“) и 
една медийна компания („Инвестор БГ“ АД). Една част от тях участ-
ват в основния индекс на „БФБ“ – София АД SOFIX, друга част – в 
широкия индекс BG-40, а трета част са извън индексите, но се полз-
ват с определен инвеститорски интерес. Така от частното към об-
щото авторите се надяват да направят обосновани изводи за индус-
трията на България в условията на кризата. 

Концепцията за възвръщаемостта на инвестициите е универ-
сална, но методите за изчисляване са най-разнообразни. Оператив-
ната ефективност на бизнеса на практика означава възвръщаемост 
на общите активи, респективно възвръщаемост на инвестирания в 
компанията капитал. За нейното определяне сме използвали 
следната формула: 

 

  ,
TA

EBIT
ROIROA 

 
 
където: 
ROA (return on assets) е възвръщаемостта на общите активи, което е ек-

вивалентно на ROI − return on investments); 
EBIT (earning before interest and taxes) − печалба преди лихви и данъци 

на компанията; 
TA (total and taxes) − сума на активите. 
Периодът, за който се извършва изследването, е 6-годишен 

(2007 – 2012 г.). Анализът на данните след селекцията на компании-
те даде възможност да се състави Таблица 1. 

 
Таблица 1. Оперативна ефективност на индустриалните компа-
нии (%) 

 
Индустриални компании 2007 2009 2012 

I група: Компании от индекса SOFIX 
1. „М+С хидравлик“ АД 10,21 0,92 17,43 
2. „Зърнени храни България“ АД 4,13 5,72 0,41 
3. „Каолин“ АД 13,75 4,88 1,50 
4. „Монбат“ АД  16,57 11,15 6,66 
5. „Албена“ АД 6,36 4,25 4,62 
6. „Софарма“ АД 10,87 11,05 6,99 
Общо за I група 10,31 6,33 6,27 

II група: Компании от индекса BG-40 
1. „Биовет“ АД 2,71 6,54 6,42 
2. „Фазерлес“ АД 31,72 1,66 3,94 
3. „Спарки Елтос“ АД 11,00 1,24 1,92 
4. „Юрий Гагарин“ АД  14,03 7,79 2,33 
5. „Неохим“ АД 3,77 0,68 0,60 
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6. „Трейс груп“ АД 7,56 5,03 1,87 
Общо за II група 11,80 3,82 2,85 

III група: Други индустриални компании 
1. „Асенова крепост“ АД -7,85 3,01 5,42 
2. „Елхим Искра“ АД 13,15 9,12 6,22 
3. „КЗ Одесос“ АД 14,77 4,39 0,06 
4. „Оргахим“ АД 3,82 1,66 1,15 
5. „Захарни заводи“ АД 6,88 3,16 3,20 
6. „Дружба СЗ“ АД 11,24 6,27 7,04 
Общо за III група 7,00 4,60 3,85 
За всички компании 9,70 4,92 4,32 

 
Анализът на данните показва, че нарастване на оперативната 

ефективност през 2012 спрямо 2007 г. има само в 4 компании, което 
е едва 11,76 % от всички компании. Това са следните компании: 

1. „М+С хидравлик“ АД – ръст 7,22 %. 
2. „Биовет“ АД – ръст 3,71 %. 
3. „Асенова крепост“ АД – ръст 13,27 % (от отрицателна опе-

ративната ефективност става положителна величина). 
4. „ЕВН България. Електроснабдяване“ АД – ръст 12,84 %. 
Първите три компании са поставени като „флагмани“ на съот-

ветните групи. 
От резултатите на I група компании се вижда, че през 2007 г. 

най-висока е възвръщаемостта на инвестирания капитал в компани-
ята за акумулаторни батерии „Монбат“ АД (16,57 %), следвана от 
„Каолин“ АД (13,75 %). Най-ниска е възвръщаемостта на компанията 
за търговия и съхранение на зърнени и маслодайни култури и про-
изводство на растителни масла „Зърнени храни България“ АД, въз-
никнала през 2007 г. чрез сливането на 8 дружества. Следва я най-
голямата българска туристическа компания „Албена“ АД (6,36 %). 

През 2012 г. най-висока е оперативната ефективност на ком-
панията за производство на хидравлични мотори, спирачки, клапа-
ни, сервоуправления и аксесоари за тях „М+С хидравлик“ АД (17,43 
%). Тази възвръщаемост е най-висока от всички компании за 2012 г. 
На следващо място е нивото на възвръщаемост на една от водещи-
те фармацевтични компании у нас за синтез на фармацевтични суб-
станции, фотохимично производство на лекарствени продукти за 
хуманната медицина „Софарма“ АД (6,99 %), следвана от „Монбат“ 
АД (6,66 %). 

Като цяло оперативната ефективност на първа група компании, 
считани с основание за най-реномирани на борсовия пазар, от 10,31 
% за 2007 г. намалява на 6,33 % през 2009 г. и на 6,27 % през 2012 г. 
Тези резултати показват, че намаляването на възвръщаемостта за 
периода е с 39,18 %, като след рязкото намаление през 2009 г. тен-
денцията на спад продължава и през периода 2009 – 2012 г. 
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При втората група компании, които могат да се считат за уме-
рено търгувани на борсовия пазар, най-висока оперативна ефектив-
ност през 2007 г. постига кампанията за производство на фазер 
(плочи от дървесни влакна), опаковки от масивна дървесина и ком-
бинирани опаковки „Фазерлес“ АД (31,72 %). Тази възвръщаемост е 
най-висока сред всички фирми за всички години от периода. Това 
доведе до провеждането на допълнително проучване на приходите 
и разходите на фирмата, в резултат на което се установи, че висо-
ката възвръщаемост се дължи на високите нетни приходи от про-
дукция за същата година. През годините на кризата приходите па-
дат наполовина, което се дължи основно на кризата в мебелната 
промишленост. 

Сравнително високо през 2007 г. е нивото на оперативната 
ефективност на компанията за производство на печатни материали, 
филтърни пръчки, резервни части и нестандартно оборудване за 
тютюневата промишленост „Юрий Гагарин“ АД (14,03 %). Малко по-
ниско от това е нивото на ефективността на машиностроителното 
предприятие за разработване и производство на електроинструмен-
ти „Спарки Елтос“ АД (11,00 %). Най-ниско е равнището на ефектив-
ността на фармацевтичната компания за ветеринарно-
фармацевтични продукти, хранителни добавки и субстанции „Био-
вет“ АД (2,71 %). Близо до това е равнището на ефективността на 
компанията за производство и търговия на минерални торове, неор-
ганични и органични химични продукти „Неохим“ АД (3,77 %). 

В края на периода най-високо е нивото на ефективността на 
„Биовет“ АД (6,42 %). На практика компанията, която се радва на 
нарастващ прием на чуждестранните пазари на своите медикамен-
тозни фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови ле-
карствени средства за лечение, профилактика и подобряване на 
здравето на животните, е единствената от втората група компании, 
която повишава нивото на оперативната ефективност през кризата. 
Драматичен спад очертава оперативната ефективност на „Фазер-
лес“ АД – над 8 пъти. Въпреки това нивото на тази ефективност 
след сравнение с другите компании от втора група може да се при-
еме за задоволително. 

Методът на сравнение в тази група за 2012 г. показва, че най-
ниско е нивото на оперативната ефективност на бизнеса на компа-
нията „Неохим“ АД (0,60 %). Близо до него е нивото на ефективност 
на строителната компания за рехабилитация, реконструкция и стро-
ителство на пътища, градска инфраструктура, водоснабдителна и 
газоснабдителна система, пречиствателни станции и други строи-
телни обекти „Трейс груп“ АД (0,75 %). Независимо че компанията е 
лидер в строителния бранш, като изпълнява обекти от национално и 
регионално значение, участва в международни проекти, успешно 
реализира проекти по оперативните програми на ЕС и отговаря на 
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критериите за участие в международни процедури на Организация-
та на Северноатлантическия договор, нейната ефективност в пери-
ода на кризата е паднала над 4 пъти – резултат, който конкретно 
илюстрира изключително силното негативно отражение на светов-
ната криза върху строителния отрасъл на България. 

Комбинацията от методите на групиране и сравнение дава 
възможност да се направят следните по-важни изводи: 

1. Преди кризата (2007 г.) компаниите от тази група имат най-
високо ниво на оперативната ефективност (11,80 %) спрямо другите 
групи. 

2. В тази група се регистрира най-голямото намаление на 
ефективността през годините на кризата – 4,14 пъти. 

3. След рязкото намаление на ефективността в началото на 
кризата (над 3 пъти за двегодишния период 2007 – 2009 г.) тенден-
цията на понижение на ефективността продължава, макар и с по-
ниски темпове. 

Компаниите от третата група не участват в двата индекса 
(SOFIX и BG-40), но към тях има определен инвеститорски интерес, 
поради което акциите им се търгуват на фондовата борса. Преди 
кризата (2007 г.) най-висока оперативна ефективност е постигнал 
кораборемонтният завод „Одесос“ АД в гр. Варна (14,77 %). Разпо-
ложен на острова между стария и новия канал, свързващи Черно 
море и Варненското езеро, най-големият кораборемонтен завод в 
България има сух док за кораби до 35 000 dwt, плаващ ремонт на 
кораби до 70 000 dwt и собствен персонал над 1000 души. От 1984 г. 
заводът ремонтира по лиценз турбини на швейцарската компания 
„Wartsila“. „Одесос“ АД има сертификат AQAP 2120 по стандартите 
на НАТО и може да ремонтира кораби на Алианса. 

Близо до равнището на „Одесос“ АД е равнището на опера-
тивната ефективност на компанията за производство на стартерни, 
тягови, полутягови и стационарни оловно-кисели батерии „Елхим 
Искра“ АД (13,15 %). От тази група има още една компания със 
сравнително висока ефективност на бизнеса преди кризата – воде-
щият производител на стъклен амбалаж за вино, бира, високоалко-
холни и безалкохолни напитки, храни, химикали и буркани „Дружба 
стъкларски заводи“ АД (11,24 %). Може да се приеме за умерено 
(средно в рамките на групата) равнището на ефективността на най-
големия комплекс на хранително-вкусовата промишленост на Бъл-
гария, който произвежда бяла и кафява захар, захарни изделия и 
етилов алкохол, „Захарни заводи“ АД (6,88 %). 

В тази група се отчита най-ниското равнище на оперативната 
ефективност преди кризата от компанията за производство на гъв-
кави полимерни опаковки (транспортни, потребителски и фолиа за 
селското стопанство и строителство), тъкани торби и гъвкави кон-
тейнери от полимерни материали „Асенова крепост“ АД (-7,85 %). 
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Всъщност това е единствената компания с отрицателна ефектив-
ност на бизнеса. Проведеният конкретен анализ показва, че загуба-
та се дължи на рязкото падане на нетните приходи от продажби 
през 2007 г. Спрямо предходната 2006 г. това намаление е 85 %. 
Корпоративният мениджмънт не е могъл бързо и гъвкаво да намали 
косвените разходи съобразно пазарната конюнктура. Продажбите са 
намалели с над 17 млн. лв., а разходите – с 12 млн. лв. 

През 2012 г. най-висока оперативна ефективност от тази група 
регистрира компанията „Дружба стъкларски заводи“ АД. Стратегията 
на собственика „ЮЛА Гласуъркс“ да инвестира чрез сътрудничество 
с водещи фирми в изграждането на практика на два нови стъкларс-
ки завода (в София и Пловдив) и модерни високопроизводителни 
линии дава очакваните резултати. Независимо от кризата компания-
та има стабилни пазари в над 20 страни (Великобритания, Герма-
ния, Италия, Турция, Русия и др.) и делови партньори като „АБ Ин-
Бев“, „Хайнекен“, „Карлсберг“, „Кока-Кола Ко“, „Пепси Ко“ и др. Дан-
ните в Таблица 1 показват, че от 11,24 % преди кризата ефектив-
ността намалява на 6,27 % през 2009 г. и на 7,04 % през 2012 г., т.е. 
намалението за целия период е само 60 %. 

Компаниите, които отчитат добри постижения на оперативната 
ефективност за 2012 г., са „Елхим Искра“ АД (6,22 %) и „Асенова 
крепост“ АД (5,42 %). Нивото на ефективността на „Одесос“ АД (0,06 
%) е най-ниско от всички изследвани компании за последната годи-
на на анализирания период. Основна причина за това е дълбоката 
криза, в която изпадна кораборемонтната дейност на България. 
През последните години след публикуването на Зелената книга „Ев-
ропа и моретата“ и разкриването на огромното икономическо и еко-
логично значение на морската индустрия интересът към нея се за-
сили. Нашата морска индустрия работи основно за износ. Намаля-
ването на превозите по море доведе до свиване на ремонта на ко-
раби. Конкретният анализ показа, че приходите на „Одесос“ АД са 
намалели от 42 788 хил. лв. през 2007 г. на 24 078 хил. лв. през 
2012 г. (близо 100 %), а печалбата преди лихви и данъци от 8912 
хил. лв. пред 2007 г. на 43 хил. лв. през 2012 г. (над 200 пъти). 

Сравнително ниско е равнището на оперативната ефективност 
през 2012 г. на лидера у нас в производството на лаково-
бояджийски материали „Оргахим“ АД (1,15 %). Продуктовата гама на 
компанията включва бои, лакове, емайллакове, грундове, лепила, 
електроизолационни лакове, анхидриди, пластификатори и алкидни 
смоли. Във връзка с осъществено изкупуване на всички акции с 
право на глас корпоративното ръководство подава заявление, в ре-
зултат на което Комисията за финансов надзор отписва от 
21.11.2012 г. „Оргахим“ АД от регистъра на публичните дружества и 
на практика нейните акции не се котират на фондовата борса. 
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Анализът дотук дава възможност да се направят следните 
междинни изводи за компаниите от третата група: 

1. Средното равнище на оперативната ефективност на компа-
ниите от тази група преди кризата е най-ниско (7,00 %) в сравнение 
с другите две групи. 

2. Намалението на ефективността през годините на кризата е 
факт, но разликата не е голяма (от 7,00 % за 2007 г. на 4,60 % за 
2009 г.). 

3. Продължава тенденцията на намаляване на ефективността 
след 2009 г., като е налице затихващ тренд. 

Сравнителният анализ за всички компании показва следното: 
1. Равнището на оперативната ефективност на индивидуални-

те компании преди кризата е сравнително добро (2007 г. – 9,70 %), 
т.е. близо 10 %. 

2. През първите две години на кризата (2008 и 2009) ефектив-
ността на компаниите рязко намалява (4,92 % за 2009 г.) – близо 2 
пъти. 

3. Индустриалните компании успяват да преодолеят шока от 
кризата. Налице е състояние на адаптация, което се потвърждава 
от затихващия тренд за периода 2009 – 2012 г. (намаление на рав-
нището на ефективността за три години само с 0,60 %, т.е. по 0,20 
% на година). 

4. Продължава неблагоприятната тенденция на намаляване 
на оперативната ефективност от 4,92 % през 2009 г. на 4,32 % през 
2012 г. Корпоративният мениджмънт не успява да промени тренда 
към нарастване на ефективността. Интензивните фактори не се из-
ползват пълноценно. 

Представеното изследване дава възможност да се направят 
следните по-важни изводи: 

1. Кризата е злина, опасност за индустриалните компании, за-
щото води до разбалансираност на цялата верига на възпроизводс-
твения процес. Но същевременно тя дава на корпоративния мени-
джмънт шанс, възможност за изход и намиране на решение за раз-
витие на ново, качествено по-високо равнище. 

2. Индуктивният подход съдържа методологически инструмен-
тариум, който успешно може да се използва за изследване на влия-
нието на кризата върху икономиката на индустрията на България. 

3. Публичните индустриални компании са значително по-
надеждни обекти на изследване от гледна точка на достоверност на 
периодично (по тримесечия) и окончателно (годишно) представяна 
информация за икономиката им в сравнение с непубличните компании. 

4. При изследването на публичните компании е целесъобраз-
но да се прилага методът на групирането, като компаниите се раз-
делят на следните три групи: 
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I група: компании, които участват в основния индекс SOFIX на 
Българската фондова борса (с най-висока капитализация и опреде-
лен оборот на акциите си). 

II група: компании, които участват в широкия индекс на борса-
та BG-40 (на практика с най-голяма търговия на акциите си на фон-
довата борса). 

III група: компании, които не участват в посочените два индек-
са, тъй като не отговарят на изискванията за пазарна капитализация 
и оборот, но към ценните им книжа има определен инвеститорски 
интерес. 

5. Концепцията за възвръщаемост на инвестициите е универ-
сална, но методите за изчисляването ѝ са най-разнообразни. Опе-
ративната ефективност на бизнеса на практика означава възвръща-
емост на общите активи (ROA – return on assets), респективно възв-
ръщаемост на инвестирания в кампанията капитал (ROI – return on 
investments). 

6. Изследването, проведено чрез съчетаване на четири мето-
да (на групирането; на сравнението; на детайлизиране на резулта-
тите; на средните величини и анализ на съдържанието им), даде 
възможност да се установи следното: 

6.1. Преди кризата (2007 г.) най-високо равнище на оператив-
ната ефективност имат втората група компании (11,80 %), следвани 
от компаниите от първа група (10,31 %) и трета група (7,00 %). 

6.2. През последната анализирана година от кризата (2012 г.) 
ранжирането е почти обратното: втората група има най-ниско рав-
нище на ефективност (само 2,85 %), а първа група е с най-високо 
равнище от 6,27 %. 

6.3. Средното равнище на оперативната ефективност на ин-
дустриалните компании преди кризата е сравнително добро (2007 г. 
– 9,70 %) – близо 10 %. 

6.4. През първите две години на кризата (2008 и 2009) ефек-
тивността на компаниите рязко намалява (от 9,70 % през 2007 г. на 
4,92 % през 2009 г.) – близо два пъти. Фактически това е вторият 
стадий от развитието на кризата в индустриалните компании, извес-
тен като „период на сриване“ (в настоящото изследване – на ефек-
тивността). 

6.5. Корпоративният мениджмънт на индустриалните компании 
е успял да преодолее шока от кризата. Налице е състояние на 
адаптация, което се потвърждава от затихващия тренд за периода 
2009 – 2012 г. Намалението на нивото на ефективност за три години 
е само 0,60 %, т.е. по 0,20 % на година. Това означава, че през тези 
години индустриалните компании се намират в третия стадий на 
кризата, наричан „период на смекчаване“. 

6.6. Продължава неблагоприятната тенденция на намаляване 
на оперативната ефективност от 4,92 % през 2009 г. на 4,32 % през 
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2012 г. Все още корпоративният мениджмънт не успява „да обърне 
тенденцията“ към нарастване на ефективността. 

7. Възможностите за увеличаване на оперативната ефектив-
ност на индустриалните компании чрез привличане на чуждестранен 
капитал са твърде ограничени поради неблагоприятния ливъридж 
фактор (цената на привличания капитал трябва да бъде под 4 %). 
За да се навлезе в четвъртия стадий, известен като „период на из-
лизане от кризата“, препоръчваме на мениджърите на индустриал-
ните компании по-пълноценно да използват интензивните фактори 
за развитие като: 

– иновативен мениджмънт; 
– технологичен маркетинг; 
– оптимизация на разходите; 
– рационализиране на организационния, информационния и 

социалния капитал на компаниите; 
– активизиране на взаимоотношенията с клиенти, доставчици 

и всички заинтересовани лица; 
– интернет реклама и маркетинг и др. 
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ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ 
ПО ПРИМЕРА НА ЕС 

 
ас. д-р Десислава Шатарова 

 
 
Значимостта на малките и средните предприятия (МСП) за раз-

витието на българската икономика е безспорна. Международният 
опит в развитието на всяка икономика практически доказва приори-
тетното значение на сектора на МСП за възникването на конкурен-
тоспособно пазарно стопанство и постигането на оптимална дивер-
сификация по отношение на големината на предприятията. МСП са 
източник на нови работни места, те стимулират развитието на предп-
риемаческите умения, допринасят за засилването на конкуренцията и 
намаляването на регионалните различия в стопанската ефективност. 
Тъй като икономическото развитие зависи преди всичко от частната 
инициатива на отделни личности или групи с различна мотивация, 
единствено държавата трябва да създаде, наложи и осигури благоп-
риятни рамкови условия за свободното ѝ разгръщане. 

МСП осигуряват важна част от инфраструктурата, от която за-
виси конкурентоспособността на икономиката, т.е. малкият и голе-
мият бизнес не се изключват един друг, а взаимно се допълват и 
обогатяват, като по този начин дават балансиран характер на ико-
номиката. Нещо повече, в средносрочен и дългосрочен план разви-
тието на предприемачеството като цяло води до развитие не само 
на малкия, но и на големия бизнес. Подкрепата на предприемачест-
вото у нас е в основата на цялостното развитие на българската ико-
номика, включително и на нейната конкурентоспособност. 

МСП са компании с по-малко от 250 служители, чиято дейност 
е независима от тази на по-големите компании. В допълнение тех-
ният годишен оборот е до 50 млн. евро, или балансово число до 43 
млн. евро. 

Има три вида МСП: 
 Микропредприятия с по-малко от 10 души персонал; 
 Малки предприятия с личен състав между 10 и 49 служители; 
 Средни предприятия с личен състав между 50 и 249 служи-

тели. 
Като цяло конкурентоспособността на българските МСП не е 

висока. 
Може да се предположи, че ситуацията в сектора на МСП се 

дължи и на недостатъчно добрата организация на обучението по 
предприемачество в страната. 
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Подобно на ситуацията в целия сектор на МСП, която беше 
наблюдавана през 2012 и 2011 г., през 2013 г. в промишлените МСП 
е налице силна взаимносвързаност между наблюдаваните пет фак-
тора на развитие и конкурентоспособност – иновативност, достъп до 
финансиране, интелектуална собственост, интернационализация и 
прилагане на добри практики. Подобряването на един от тези фак-
тори в дадено предприятие води след себе си до развитието и на 
друг фактор, а впоследствие и до положителен ефект върху всички 
останали фактори. 

Определянето на нивото на иновативност на дадено предпри-
ятие през 2013 г. зависи на първо място от прилаганите добри прак-
тики в рамките на предприятието. Добрите практики обхващат три 
разнородни по своята същност дейности – използване на информа-
ционни и комуникационни технологии (ИКТ), развитие на човешките 
ресурси и прилагане на бизнес и маркетингови стратегии в практи-
ката на МСП. 

Водещата роля при определяне на нивото на иновативност 
има използването на ИКТ в МСП; на второ място се нарежда прила-
гането на бизнес и маркетингови стратегии в управлението; на трето 
място е позиционирано развитието на човешките ресурси. По-
широкото прилагане на добри практики в МСП води до по-висока 
иновативност. Вторият по значение фактор, определящ нивото на 
иновативност на МСП, е достъпът до финансиране. На трето място 
при определянето на нивото на иновативност се нареждат интерна-
ционализацията и активността по отношение на интелектуалната 
собственост. 

Все повече европейски страни осъзнават, че икономическото 
възстановяване от кризата и връщането към растеж изисква повече 
предприемачество. Това е така, защото предприемачеството прави 
икономиката по-конкурентна и иновативна и създава заетост. Тази 
нова ориентация е фиксирана и в много основни документи на ЕС от 
2011 г. до днес. В същото време в редица страни институционална-
та и бизнес средата не са много благоприятни за предприемачите, 
особено за начинаещия малък бизнес. 

Специално за България Европейската комисия отчита, че ос-
новна слабост на икономиката на страната е ниското равнище на 
научноизследователската дейност и иновациите (НИДИ). И двете 
дейности не се финансират в достатъчна степен, не постигат очак-
ваните резултати и се нуждаят от радикална реформа. 

Политиките за стимулиране на растежа, заетостта и конкурен-
тоспособността са ключови за успеха както на стратегията „Европа 
2020“, така и на Националната програма за развитие „България 2020“. 

По отношение на технологичното равнище България е на 52-
ро място в глобалния индекс на конкурентоспособност на Световния 
икономически форум за 2012 – 2013 г., като влошава позицията си с 
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две места спрямо предходната година. България е с много добра 
оценка по отношение на технологиите, но най-голям принос за това 
има много доброто състояние на интернет инфраструктурата. 

За разлика от големите предприятия, които обикновено са 
търсен клиент от страна на банковите институции, МСП изпитват 
известни затруднения при намирането на финансиране. 

Успешното стартиране или разширяване на дадена фирма в 
промишлеността изисква наличие на относително по-големи обеми 
финансови средства, отколкото в останалите икономически дейнос-
ти. Източниците на финансиране включват традиционните банкови 
инструменти, финансирането по правителствени и международни 
програми в подкрепа на МСП и използването на лични финансови 
средства. 

Интернационализирано предприятие е предприятие, което 
осъществява всички или някои от следните дейности: реализира 
участия в специализирани международни събития с цел промоция 
на собствената си продукция и/или намирането на (нови) доставчи-
ци; осъществява внос на суровини, материали, продукти; реализира 
износ на собствени продукти/услуги; наема чуждестранни експерти в 
ръководния си екип; има или привлича чуждестранно участие в ка-
питала си. 

Интернационализацията на предприятията е безспорен фак-
тор за растежа и подобряването на конкурентоспособността на 
предприятията. Според изследване на Европейската комисия (ЕК) 
относно интернационализацията на европейските МСП от 2010 г. 
самата интернационализация не само се разбира като експортни 
дейности, но и включва всички дейности, които поставят МСП в зна-
чими бизнес отношения с чуждестранен партньор: експорт, импорт, 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), международни поддостав-
чици и международно техническо сътрудничество. 

Изнасянето на продукция на чуждестранните пазари е корели-
рано с размера на фирмите и възможностите за финансиране. 

Според анализ на ЕС за състоянието на МСП в България като 
основна пречка за интернационализацията на България се посочва 
малкият размер на предприятията (най-вече като капитал), което ги 
възпира от излизане на европейския пазар и предпочитат да раз-
растват дейността си предимно към съседните пазари на Западните 
Балкани и Турция. Причините за това са по-доброто познаване на 
тези пазари, по-ниската конкуренция от мултинационални компании 
и недобра осведоменост за съществуващи външнотърговски спора-
зумения с други страни. 

Развитието на електронната търговия се сочи за един от ос-
новните фактори, допринасящи за стимулиране на интернационали-
зацията на предприятията. Възможността за продажба на продукти 
онлайн е най-прекият път към чуждестранните пазари. Основни ба-
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риери пред нейното развитие в момента са различията в законода-
телствата на различните държави членки и недостатъчно добрата 
интернет инфраструктура. 

Всички европейски страни, в т.ч. и България, имат нужда от 
засилване на предприемаческия дух сред младите хора, окуражава-
не на създаването на собствен бизнес и стабилизиране на институ-
ционалната и културната среда за иновации и ръст на малките и 
средните предприятия. 

Следвайки политиките на ЕС за насърчаване на развитието на 
предприемачеството, българските правителства са приели редица 
документи, които имат отношение към стимулиране на предприема-
чеството. Това са различни национални планове за социално и ико-
номическо развитие, стимулиране на образованието и науката, уче-
не през целия живот и др. Във всички тези документи се подчертава 
необходимостта от стимулиране на предприемачеството, но няма 
единен документ или единна стратегия за консолидиране на раз-
личните инициативи в това отношение. 

Проблемите на предприемачеството са разработени подробно 
в две национални стратегии за насърчаване на развитието на МСП 
(съответно за 2002 – 2006 и 2007 – 2013 г.), в Националната страте-
гическа референтна рамка на България 2007 – 2013, в Национална-
та стратегия за учене през целия живот за периода 2008 – 2013 г., в 
Националната програма за реформи 2011 – 2015 г., в Националната 
програма за развитие „България 2020“ и др. Акцент в тези докумен-
ти е намаляването на административната тежест и опростяването 
на нормативната среда за МСП, подобряването на достъпа до ин-
формация, подкрепата за иновациите, насърчаването на предприе-
мачеството и т.н. Предвидено е въвеждане на обучение по предп-
риемачество в средните училища, разширяване на това обучение 
във висшите училища, подкрепа за обучението по предприемачест-
во в предприятията, създаване на подходящи консултантски услуги 
за МСП, подкрепа за начинаещи предприемачи, включително спе-
циални инициативи за насърчаване на предприемачеството сред 
жените, етническите малцинства и др. 

Друг важен документ е Иновационната стратегия на Републи-
ка България, в която се отделя специално внимание на създаването 
на предприемачески единици (обединения) в политехническите уни-
верситети в помощ на начинаещи предприемачи, нарастване на уп-
равленските и маркетинговите умения на студентите от тези уни-
верситети. 

Основните държавни институции, ангажирани с насърчаването 
на предприемачеството, са Изпълнителната агенция за насърчава-
не на МСП (ИАНМСП), Министерството на икономиката и енергети-
ката, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по 
заетостта и др., а така също и национални организации като Бъл-
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гарска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена 
палата, НПО като Национално сдружение на малкия и средния биз-
нес и др. Редица други (предимно изследователски) организации от 
неправителствения сектор работят също за развитие на предприе-
мачеството. Такива са Центърът за икономическо развитие, Центъ-
рът за изследване на демокрацията, Институтът за пазарна иконо-
мика, Институтът за икономическа политика, Фондацията за разви-
тие на предприемачеството, редица национални, регионални, уни-
верситетски и местни центрове за развитие на предприемачеството. 

Ръстът на икономиката е пряко свързан с капацитета за раз-
витие и иновации. В условията на икономическа криза и намалено 
търсене конкурентните предимства на предприятията са в много по-
голяма степен свързани с възможностите им за преминаване към 
технологично производство, подобряване на производителността на 
труда и търсене на нови пазари. 

Според Европейския иновационен индекс (Innovation Union 
Scoreboard) през 2011 г. България запазва предпоследното място в 
ЕС-27. 

На базата на сравнение на българските предприятия с тези на 
6 други страни, сходни с България по брой на населението, – Шве-
ция, Дания, Финландия, Австрия, Словакия и Унгария, проведено от 
ЕК, ясно личи изоставането на България по степен на иновативност 
на предприятията. 

В България делът на предприятията във високотехнологично 
производство е 1 % – двойно по-нисък от този в избраните страни от 
ЕС, а секторите с висок интензитет на знание са недобре развити. 

Според Годишния доклад за иновации в ЕС (Regional 
Innovation Scoreboard 2012) България попада в групата на страните 
– слаби иноватори. Докладът прави оценка на списък от индикатори, 
свързани с иновациите на ниво райони за планиране за ЕС. По мно-
го от показателите България заема критично ниски позиции. 

Това са показателите за равнището на публични разходи за 
научноизследователска дейност, разходите на бизнеса за научноиз-
следователска дейност, сътрудничеството между иновативни МСП, 
нетехнологичните иновации (маркетинг и организационни). 

Според Индекса за конкурентоспособност на Световния ико-
номически форум за 2012 – 2013 г. България заема 92-ро място в 
света по ниво на иновациите, като тя запазва позициите си спрямо 
предходната година (изкачва се с 1 място нагоре). 

При показателя „Капацитет за иновации“ България има значи-
телно подобрение, като се изкачва от 82-ро на 64-то място. Отрица-
телните тенденции, които индексът отчита, са в недостатъчната дър-
жавна подкрепа на иновациите под формата на държавни поръчки за 
съвременни технологични продукти и в намаляването на броя на 
учени и инженери, работещи в областта на високите технологии. 
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По данни на НСИ делът на иновативните предприятия в Бъл-
гария нараства с умерени темпове. Процентът на иновативните 
малки предприятия се увеличава от 17 до 21,8 % от 2006 до 2010 г., 
на средните – от 26,4 до 42,3 %, и на големите – от 52,7 до 63,2 %. 

Динамиката на развитието е най-висока при средните предп-
риятия. Въпреки това според данните на НСИ през 2011 г. и при 
малките предприятия е налице ръст на разходите за НИРД – 28 % 
спрямо 2010 г. 

При големите и микропредприятията е налице спад в напра-
вените разходи. 

Иновациите в дадено предприятие се определят от фирмена-
та среда, от външната среда, а така също и от знанията и уменията 
на предприемача. Сред най-важните обаче са: начинът на управле-
ние (предприемачът, както и човешките ресурси, въвлечени в ино-
вационните дейности, а също така и развитата иновационната инф-
раструктура в предприятието), резултатът от разработването и 
внедряването на нови идеи, размерът на фирмата и технологичният 
интензитет на сектора. 

Иновативното предприятие е предприятие, което: 
 наема дългосрочно на специализирано работно място ква-

лифицирана работна ръка за целите на научноразвойната и инова-
тивната си дейност или ползва такава в краткосрочен/средносрочен 
план от научни и академични организации или други бизнес органи-
зации за същите цели; 

 създава и поддържа иновационна инфраструктура в рамките 
на предприятието; 

 разработва нови идеи за продукти и внедрява в производст-
вото тези идеи. 

Според Изследването на предприемачеството и перспективи-
те за развитие на иновациите в МСП в България 2012 – 2013 г. са 
отчетени следните данни: в 34 % от МСП се наблюдава ниска ино-
вационна активност, в 15 % – по-скоро ниска, в 19 % – умерена, в 26 
% – по-скоро висока, и в 6 % от предприятията – висока. 

Като цяло тези стойности са чувствително по-високи от тен-
денциите в целия сектор на МСП през последните две години. Въп-
реки това иновационната активност на една трета от българските 
промишлени предприятия все още е на много ниски нива. 

Основните фактори за развитието на иновативността както в 
промишлеността, така и в сектора на МСП като цяло, са достъпът 
до финансиране и интернационализацията, активността по отноше-
ние на интелектуалната собственост, прилагането на добри практи-
ки в дейността на фирмите, включващи развитието на човешките 
ресурси, използването на ИКТ и установените практики в бизнес 
планирането и изготвянето на маркетингови стратегии. 
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Предприятие, прилагащо добри практики, е предприятие, което 
използва в дейността си съвременни ИКТ (управленски информаци-
онни системи и интернет технологии); прилага формална или нефор-
мална стратегия за развитие на човешките ресурси и предоставя 
обучение на служителите си; разработва и прилага пазарни стратегии 
и бизнес планове с краткосрочен и по-дълъг времеви хоризонт. 

Индексът на добрите практики дава възможност за обобщение 
на всички прилагани от МСП практики по отношение на ИКТ, човеш-
ките ресурси и бизнес стратегиите и плановете. През 2012 г. се наб-
людава известно изпреварване на индексните стойности в сравне-
ние с тези за целия сектор на МСП през 2010 – 2011 г.: 16 % от 
предприятията широко прилагат добри практики (висока и по-скоро 
висока степен), 28 % – в умерена, 43 % – в по-скоро ниска, а 14 % – 
в ниска степен. 

Прилагането на добри практики е значително по-разпростра-
нено сред средните по размер предприятия, при които средната 
стойност на индекса е приблизително 50 и.п., докато при малките 
този индикатор е 41 и.п., а при микрофирмите – 32 и.п. 

Като цяло нивото на иновативност на дадено предприятие през 
2013 г. зависи на първо място от прилаганите добри практики в рамки-
те на предприятието. Вторият по значение фактор е достъпът до фи-
нансиране. На трето място се нареждат нивото на интернационализа-
ция и активността по отношение на интелектуалната собственост. 

 
Основни политики за подобряване на сектора на МСП 
 
Първата политика в областта на подобряването на секто-

ра на МСП е свързана с подобряване на институционалната и 
правната рамка. 

Все повече европейските страни осъзнават, че икономическо-
то възстановяване от кризата и връщането към растеж изисква по-
вече предприемачество. Това е така, защото предприемачеството 
прави икономиката по-конкурентна и иновативна, а така също съз-
дава заетост. Тази нова ориентация е фиксирана и в много доку-
менти на ЕС. 

В същото време в редица страни институционалната и бизнес 
средата не са много благоприятни за предприемачите, особено за 
начинаещия малък бизнес. Трудностите са свързани с неадекватно 
образование, труден достъп до кредити и пазари за започващи 
фирми, проблеми с прехвърлянето на бизнеса, тежки процедури по 
неговото преустановяване и др. Независимо че в доста документи 
на Европейската комисия се декларира необходимостта от подоб-
ряване на бизнес средата за предприемачите, подкрепящите мерки 
остават недостатъчно балансирани. 
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Превръщането на предприемачеството в машина за икономи-
чески растеж изисква цялостна културна промяна. В Плана за дейс-
твие относно стимулирането на предприемачеството на ЕК са посо-
чени три области за незабавна интервенция: 

 образование и обучение по предприемачество в подкрепа на 
растежа и създаването на нов бизнес; 

 укрепване на рамковите условия за предприемачите чрез 
премахване на съществуващите структурни бариери в критичните 
фази на жизнения цикъл на бизнеса; 

 динамизиране на културата на предприемачество в страните 
от ЕС посредством създаване на условия за поява на нова генера-
ция предприемачи. 

Особено внимание се обръща на условията за създаване на 
нов бизнес. За неговата подкрепа са необходими усилия в шест 
ключови области, като достъп до финансиране, особено в началото 
на бизнеса; подкрепа в критичните фази на жизнения цикъл; свърз-
ване с новите бизнес възможности на ИКТ; облекчаване на транс-
фера на бизнеса, на процедурите по излизане от даден бизнес и 
започването на нов (втори шанс за почтените предприемачи); нама-
ляване на регулаторните тежести. Европейската комисия ще подк-
репя комерсиализирането на изследванията и тестването на нови 
бизнес модели посредством Програмата за конкурентоспособност 
на предприятията и МСП (COSME), „Хоризонти 2020“ и Структурни-
те фондове. Регулациите на бизнеса трябва да се опростят и да 
станат по-ясни, да се минимизират условията за корупция, да се 
премине към обслужване на „едно гише“ – всичко това спестява 
много средства на предприемачите. 

Втората политика в областта на подобряване на сектора 
на МСП е насочена към създаване на добри практики. 

В анекса към доклада „Review of the „Small Business Act for 
Europe от 23.02.2011“ се посочват добрите практики в страните членки. 

Под „добра практика“ се разбира политика, проект, инструмент 
или друга мярка, въведена от или по инициатива на публичните 
власти на национално, регионално или местно ниво с цел прилагане 
на законодателния акт за малкия бизнес. 

В изпълнение на 10-те принципа на Законодателния акт за 
малкия бизнес са налице следните добри практики при неговото из-
пълнение: 

Принцип 1: Насърчаване на предприемачеството; 
Принцип 2: Втори шанс; 
Принцип 3: Мисли първо за малките; 
Принцип 4: Комуникативна администрация; 
Принцип 5: Достъп до обществени поръчки; 
Принцип 6: Достъп до финансиране; 
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Принцип 7: Единен пазар; 
Принцип 8: Умения и нововъведения; 
Принцип 9: Превръщане на предизвикателствата, свързани с 

околната среда, във възможности; 
Принцип 10: Подкрепа за интернационализация. 
Европейският законодателен акт за малкия бизнес, приет от 

държавите членки с цел подобряване на бизнес средата за малките 
предприятия, беше одобрен от лидерите на ЕС на Европейския съ-
вет през 2000 г. Съгласно него държавите членки и Комисията 
предприеха действия за подкрепа на малките предприятия в десет 
ключови области/приоритета: 

 Образование и обучение по предприемачество; 
 Евтино и по-бързо стартиране на бизнес; 
 Добро законодателство и регулации; 
 Повишаване на уменията; 
 Подобряване на онлайн достъпа до услуги; 
 Максимално извличане на ползите от единния пазар; 
 Данъчни и финансови въпроси; 
 Засилване на технологичния капацитет на малките предприятия; 
 Използване на успешни модели за електронен бизнес и раз-

витие, на най-висококачествена подкрепа за малките предприятия; 
 Развитие на по-силно и по-ефективно представителство на 

интересите на малките предприятия на ниво ЕС, както и на нацио-
нално равнище. 

Третата политика в областта на МСП е свързана с подоб-
ряване на достъпа до вътрешния и външния пазар. 

Българската търговия представлява едва 0,2 % от световната, 
като страната ни е на 62-ро място сред износителите. Не може да се 
очаква България да е лидер в цял сектор, но страната ни има роля в 
международния пазар на някои нишови продукти и може да развива 
интернационализацията си именно в засилването на тази роля. 

Следващата политика за подобряване на сектора на МСП 
е свързана с подобряване на технологичните условия. 

Политиките за стимулиране на растежа, заетостта и конкурен-
тоспособността са ключови за успеха както на стратегия „Европа 
2020“, така и на Националната програма за развитие „България 2020“. 

Насърчаването на иновациите в МСП също е една от водещи-
те политики за подобряване на тяхното състояние. 

МСП се разглеждат като една от „водещите сили“ на модерните 
икономики благодарение на своя принос за технологично осъвреме-
няване, продуктови и процесни иновации, създаване на заетост и 
развитие на експорта. Способността на МСП за иновации е важна не 
само защото води до подобряване на тяхната конкурентоспособност, 
но и поради свързаността и разпространението на знанието сред дру-
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гите фирми от сектора и цялата икономика. Като се има предвид фак-
тът, че Европа се превръща все повече в икономика, водена от зна-
нието, от критично значение е да се разбере по-добре ролята на МСП 
в тази икономика на знанието, как интензивността на знанието, изс-
ледователската и развойната дейност и иновациите могат да повлия-
ят върху ръста на производителността, и специално в МСП. 

От изключително важно значение е да се подобри достъпът на 
МСП до финансиране и кредитиране. 

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ съдържа шест 
подприоритета, средствата от които са насочени към подкрепа на 
иновативното предприемачество. През 2010 г. бе подписано спора-
зумение между правителството на страната и Европейския инвести-
ционен фонд за прилагане на инициативата JEREMIE. Тази инициа-
тива включва инструменти за финансов инженеринг, предназначени 
за стартиране на нови и подкрепа на съществуващи иновативни 
микро-, малки и средни предприятия. По споразумението са създа-
дени 5 фонда за финансиране на МСП: 

 Гаранционен фонд, осигуряващ гаранции на търговски бан-
ки, за да кредитират МСП със собствен ресурс; 

 Три фонда за дялов капитал: фонд за рисков капитал, пред-
виждащ финансиране на иновативни новосъздадени малки предп-
риятия; фонд „Растеж“, насочен към подкрепа на иновативни МСП 
през първите години от създаването им; и фонд „Мецанин“, пред-
виждащ смесено дялово финансиране и заемен инструмент; 

 Фонд „Акселератор“ (Seed capital), подпомагащ предприемачи-
те на етап идея и разработване на бизнес план за нейната реализация. 

По този начин чрез ОП „Конкурентоспособност“ в България се 
въвежда пълният набор от капиталови инструменти, насочени към 
всеки етап от жизнения цикъл на едно иновативно предприятие – от 
разработване на идеята, през новосъздадено предприятие, ранно 
развитие, до капиталова експанзия и разширяване на бизнеса в 
зряла фаза. 

В обобщение биха могли да се очертаят следните водещи 
политики, прилагани и в България по примера на ЕС. 

Първо, политики за подобряване на бизнес средата за 
развитие на МСП. 

Съгласно Европейския законодателен акт за малкия бизнес 
подкрепата на малките предприятия следва да бъде фокусирана в 
следните десет ключови области/приоритета: 

 Образование и обучение по предприемачество. 
 Евтино и по-бързо стартиране на бизнес. 
 Добро законодателство и регулации. 
 Повишаване на уменията. 
 Подобряване на онлайн достъпа до услуги. 



ас. д-р Десислава Шатарова 

 24 

 Максимално извличане на ползите от единния пазар. 
 Данъчни и финансови въпроси. 
 Засилване на технологичния капацитет на малките предприятия. 
 Използване на успешни модели за електронен бизнес и раз-

витие на най-висококачествена подкрепа за малките предприятия. 
 Развитие на по-силно и по-ефективно представителство на 

интересите на малките предприятия на ниво ЕС, както и на нацио-
нално равнище. 

Второ, политиките в областта на правните регулации. 
Трето, данъчни политики, стимулиращи МСП. 
Четвърто, политики, облекчаващи достъпа до финансиране. 
Предложенията за политики, насочени към облекчаване на 

достъпа до финансиране на МСП, са следните: 
 подобряване на достъпа до финансиране за малките и 

средните предприятия по линия на европейските и националните 
програми, което включва намаляване на бюрокрацията и закъсне-
нията при администрирането им; 

 опростяване на тежките процедури по кандидатстване, уп-
равление и отчитане на проектите; 

 осигуряване на първоначален ресурс за авансово финанси-
ране за участие в европроектите; 

 популяризиране на инициативата JEREMIE в средствата за 
масова информация. 

Пето, политики в сферата на трудовите отношения: 
 разширяване на практиките на наемане на срочни договори, 

временна и почасова работа, което изисква и въвеждане на прием-
лива часова ставка за различните сектори (особено в хотелиерство-
то, ресторантьорството, строителството, търговията на дребно и др.); 

 развитие на системата за признаване на неформално при-
добит професионален опит и квалификации. 

Шесто, политики в областта на технологиите, иновациите 
и енергийната ефективност: 

 засилване на финансирането на НИРД; 
 подкрепа на изследванията на МСП и тестване на нови бизнес 

модели посредством Оперативна програма „Конкурентоспособност“; 
 специална подкрепа за МСП от високо- и среднотехнологич-

ната преработваща промишленост и интензивните на знание услуги; 
 специална подкрепа на експортно ориентирани високо- и 

среднотехнологични МСП от преработващата промишленост и ин-
тензивните на знание услуги; 

 съдействие за институционализиране на скритите форми на 
взаимодействия между наука и бизнес, които са свързани с предп-
риемаческата активност на учени и изследователи; 
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 стимулиране на новата роля на университетите и свързване-
то на изследванията с бизнеса; 

 въвеждане на „иновационните ваучери“, които позволяват на 
МСП да закупуват иновации; 

 консултантски услуги и ноу-хау; 
 финансиране за енергийна ефективност чрез въвеждане на 

благоприятни условия за заеми или директни субсидии; 
 предоставяне на консултантски услуги за МСП относно осве-

домеността им за енергийната ефективност; 
 съфинансиране на проекти за предоставяне на екопродукти и 

технологии (например слънчеви приложения, интелигентни мрежи и др.). 
Седмо, политики, стимулиращи интернационализацията и 

износа на МСП: 
 финансова подкрепа за насърчаване на износа, стратегии за 

достъп до пазара и участие в различни панаири; 
 подкрепа за излизането на МСП на трети пазари извън ЕС, 

особено в бързоразвиващите се страни (Бразилия, Русия, Индия, 
Китай, Турция и др.); 

 приоритетно подпомагане на доказали своята експортна кон-
курентоспособност производства; 

 въвеждане на наставническа схема, при която се оказва под-
крепа от големите фирми за интернационализацията на МСП. 

Осмо, политики в областта на образованието и предприе-
маческата култура: 

 включване на специфично обучение по предприемачески 
умения в основното и средното образование; 

 разпространение на обучението по предприемачество във 
висшето образование с акцент върху техническите творчески спе-
циалности; 

 популяризиране на образованието в природните науки и ма-
тематиката сред младите хора – масови стипендии за ученици и 
студенти в тези специалности; 

 създаване на ролеви модели на предприемачи, които мла-
дите българи да искат да следват, осъществяване на културна 
„предприемаческа“ революция; 

 съдействие за разширяване на практиките на вътрешнофирме-
ното обучение в МСП, особено в областта на управление на проекти. 

Освен изброените политики на ЕС, от изключително голямо 
значение за развитието на МСП са програмите и проектите, дейст-
ващи в България, а именно: 

 Национален иновационен фонд; 
 Инициатива „Еврика“ и съвместна програма „Евростарс“; 
 Проект ClusterPoliSEE; 
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 Българо-швейцарска програма за сътрудничество. 
Всички те съдействат за по-доброто анализиране и прогнози-

ране на развитието на сектора на МСП, а оттам и за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност. 

Страната ни е изправена пред предизвикателството да насър-
чава конкурентоспособността, базирана на по-висока производител-
ност, при която иновациите, новите умения и устойчивостта са клю-
чови компоненти. Ето защо са необходими формулирането на конк-
ретни политики и прилагането на интегрирани икономически мерки 
за подобряване на достъпа до финансиране, насърчаване на пред-
приемачеството и иновациите и развиване на всички фактори на 
конкурентоспособността на българските МСП. 

Добрите практики на страните от ЕС за стимулиране на разви-
тието на МСП следва да бъдат прилагани и в България с оглед на 
ефективното развитие на този бизнес. 
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БИЗНЕС ПРОФИЛ НА ЛОНДОНСКАТА МЕТАЛНА БОРСА 

 
проф. д-р Иванка Костова 

Мариела Мавродиева 
 
 
Лондонската метална борса възниква през 1877 г. в Лондон, 

Англия, като английско юридическо лице. Смята се, че нейните ко-
рени се простират още по-надалеч в миналото, като за предшестве-
ник на днешната Лондонска метална борса се счита създадената 
през 1571 г. Роял борса в Лондон. Като една сред първите борси в 
света тя отговаря на високите изисквания на своите потребители, 
успявайки да запази традиционния си, но същевременно и иновати-
вен облик. След индустриалната революция Великобритания се 
превръща в най-технологично развитата страна в света и е една от 
основните износителки на цветни метали, а и не само. Хронологич-
но първо започват да се търгуват мед и калай. На тази борса се ко-
тират цветни и благородни метали – алуминий, никел, олово, цинк, 
мед, сребро, платина. През 2005 г. на борсата се появяват първите 
в света фючърсни контракти за пластмаси. В допълнение на това 
Лондонската борса предлага LMEminis, които представляват по-
малки контракти за мед, алуминий и цинк. Лондонската метална 
борса осигурява стабилност на пазара и сигурност за развитието на 
участниците в търговията с цветни метали. В съвременните условия 
на нестабилност на пазара и при множеството фалити, които пре-
дизвиква тази нестабилност, Лондонската метална борса предлага 
възможност за поддържане на по-добра и сигурна позиция на све-
товния пазар на цветни метали. Тя има за своя цел да се изложат 
вариантите, които могат да се използват за адаптация към пазарни-
те условия и подобряване на резултатите от външнотърговската 
практика. Качеството на металите, които са обект на покупко-
продажба, е много важно (включва чистота на метала – за медта тя 
е 99,95 %, и форма, под която се доставя). Това е от изключително 
значение за по-лесния контрол и намаляване на риска от измами. 
На Лондонската метална борса съществуват също стандарти за 
всички метали. 

 
Основни задачи на борсата 
 
 Подсигуряване на пазар, в който да участват търговци, про-

изводители и потребители на основните метали, за да ги предпази 
от рисковете, тъй като на борсата техните интереси се пресичат. 



проф. д-р Иванка Костова, Мариела Мавродиева 

 28 

 Да осигури препоръчителни цени за световното ценообразу-
ване при световната търговия с основни метали. 

 Да се натрупват количества от различни метали в разполо-
жени складове по света, които дават възможност на участниците в 
този пазар да правят или да получават доставки от съответните ме-
тали с доказано качество. 

 
Правила и регулации 
 
Както на всяка световна борса, така и на Лондонската метална 

борса съществуват правила и регулации, които се спазват. На Лон-
донската борса те са разделени в 11 части, например регулации за 
търговия, получаване на членство, регулации за опции с метали, 
специални правила за контракти с метали и др. Тези регулации са 
публикувани на сайта на борсата. Някои от тях гласят: 

Чл.5. Доставка 
5.1. Доставки, свързани с контракти за метали, се извършват в 

съответствие с Регламентите за търговия. 
Общи положения: 
Договорите се уреждат и тълкуват в съответствие с английска-

та правна система. 
Варанти: 
Варантите трябва да бъдат издадени от борсата и да прите-

жават характеристиките, предписани от специален договор в пра-
вилника за съответния метал. 

Спорове: 
Както е предвидено в Регламент 10.2, всеки спор относно съ-

ществуването, изпълнението или валидността, произтичаща от все-
ки договор, трябва да бъде отнесен до арбитраж в съответствие с 
настоящия правилник. 

В правилника се съдържат правила и регламенти, заедно с 
допълненията, изброени марки за определен метал, изброени про-
би, изброени складове и време за открити заседания. Онлайн пра-
вилникът се актуализира всяко тримесечие. 

 
Организационно-управленска структура 
 
През януари 2000 г. Лондонската метална борса става изцяло 

собственост на ново дружество „Холдинг Лимитид“.Тя става негово 
дъщерно предприятие и се преименува на Лондонска метална бор-
са Холдинг Лимитид. Борсата има 13 директори, двама от тях имат 
значителен опит в металната промишленост и търговия, трима са 
независими директори, шестима са представители на Холдинг Ли-
митид, един е търговски директор и един е главен изпълнителен ди-
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ректор. Членовете на Лондонската метална борса биват две основ-
ни категории – принципали и представители. Преференциалното 
положение на принципалите се изразява в правото им да участват 
непосредствено в борсовия кръг, т.е. да сключват сделки от свое 
име и за своя сметка, както и от името и за сметка на непривилеги-
рованите членове на борсата. Упълномощените сключват сделки за 
сметка и от името на компанията, която представляват. Принципа-
лите могат да бъдат само английски поданици, живеещи в Англия, 
които са навършили 21 години. 

На върха на управленската структура се намира Общото съб-
рание (ОС) на акционерите. Борсовият комитет е оперативен ръково-
ден орган на Лондонската метална борса. Той действа с помощта на 
комитети и подкомитети, специализирани в различни области от 
дейността на борсата. Напълно самостоятелно звено, макар и да из-
пълнява ролята на елемент от организационно-управленската струк-
тура на борсата, е Клиринговата къща. Комитетите на Лондонската 
метална борса са неразделна и уникална част от начина, по който 
борсата работи. Всяка от тях е подкомисия на Управителния съвет и 
се отчита пред него пряко или чрез Изпълнителния комитет (EXCOM). 
Те допринасят за доброто управление на борсата, правилното функ-
циониране на пазара и са тясно свързани с разбирането на нуждите 
на своите участници. На Лондонската борса съществуват много голям 
брой комитети, които са разделени в различни групи. Функция на все-
ки от оперативните комитети е да прави препоръки в съответствие 
със своите задачи. Управителният съвет е делегирал на Изпълни-
телния комитет първоначалното разглеждане на тези препоръки и 
силата да оказва влияние на броя на тези препоръки. 

Одитният комитет се отчита директно на Управителния съвет. 
Комитетите на Лондонската метална борса са следните: Изпълни-
телен комитет, Комитет по алуминия, Комитет по медта, Оловно-
цинков комитет, Комитет по никела, Комитет по калая, Комитет по 
пластмасите, Комитет по търговията, Комитет по съхранението, Ко-
митет за търговските опции, Одитен комитет, Комитет по възнаг-
ражденията, Комитет по благотворителността, Арбитражен комитет, 
Котировъчен комитет и др. 

Други членове на Лондонската метална борса са: 
1. Изпълнителен директор 
а) зам.-изпълнителен директор – отговаря за: 
- пазара и държавния мониторинг 
- инвестициите 
- жалбите 
- правилника на борсата 
- арбитража. 
2. Главен съветник и ръководител на изпълнителната власт – 

отговаря за всички юридически въпроси, свързани с борсата. 
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3. Търговски директор – отговаря за всички аспекти на търго-
вията, размяната на съобщенията, както и за: 

- разработване на продуктите 
- маркетинг и комуникации 
- обществени въпроси и др. 
4. Главен технологичен директор – отговаря за гладкото про-

тичане на всички технологични процеси на борсата, информацион-
ната осигуреност и информационните технологии. 

Както вече споменахме, Клиринговата къща е основен еле-
мент от организационно-управленската структура на борсата. Роля-
та на Лондонската клирингова къща е да служи за изясняване на 
борсовите договори по време на борсовия работен ден. Клирингът 
работи по следния начин: един клирингов член с право да сключва 
договори на Лондонската метална борса се договаря с друг клирин-
гов член за купуване и продаване на метали. И двете страни на тър-
говията се включват в компютърната система, която информира 
Клиринговата къща. Ако и двете страни се споразумеят за време за 
търговия, цена, точна дата, договарящите се страни и количество, 
то тогава търговията е приета, както трябва. Основният рисков ка-
питал на Клиринговата къща се осигурява от паричните средства, 
платени по фонд. По този начин клиринговите членове са защитени 
от риска от фалит на предприятията. Договори на неклиринговите 
членове и клиенти не са засегнати от клиринг. Клиринговата къща 
не е страна по договорите. Тя поема пазарен риск, като приема 
сделки на клирингово разплащане и това покрива този риск чрез 
изискване за изплащане на разликите – договорът може да покаже 
суми в брой, които покриват размера на загубите. Разликите могат 
да се предоставят в брой или чрез банкови гаранции. Размерът на 
разликите варира в зависимост от точните дати, валути, метали и 
разпространение. 

Освен правилата и регулациите, на Лондонската метална бор-
са съществуват и други отдели, които се занимават с контрол и 
наблюдение. Към тях спада т.нар. „Надзор на пазара“. Ролята на 
този отдел е да се защити целостта на пазарите на Лондонската ме-
тална борса чрез наблюдение на справедливостта и прозрачността 
на пазарите. Вече споменахме и арбитража, който е частна система 
за разрешаване на спорове, предназначена за справедливото им 
експертно разрешаване, без да се налага да се прибягва до дейст-
вия или съдилища. Арбитражът е предназначен да даде резултат за 
категорично установяване. Страните се споразумяват, че независи-
мото решение на спора им ще бъде извършено от трета страна съг-
ласно правилата за арбитраж на борсата. Арбитражните правила са 
изготвени в съответствие с английското право. По този начин всички 
решения са изпълними от Върховния съд и има възможност за об-
жалване по правни въпроси в този съд, въпреки че страните могат 



ИКОНОМИКА 

 31 

да отхвърлят тези жалби по споразумение, след като арбитражът е 
започнал. Членовете на Арбитражния комитет на Лондонската ме-
тална борса са внимателно подбрани и са длъжни да покажат богат 
опит в рамките на търговията с метали.Участниците не са длъжни 
да бъдат членове на борсата и дори не е задължително да са свър-
зани с борсата, но ще бъдат допуснати до комитета само ако пока-
жат широки познания въз основа на практически опит в търговията с 
метали. Арбитрите, независимо дали са назначени от страните по 
спора или от фирмата, остават напълно безпристрастни и не предс-
тавляват никоя страна и не действат като защитници. 

 
Услуги на Лондонската метална борса 
 
Прозрачно ценообразуване 
Лондонската метална борса предлага прозрачен форум за 

търговия с фючърсни контракти за цветни метали и пластмаси. 
Вследствие на тази търговия дневните цени са „открити“ и публику-
вани от борсата. Те се използват от промишлеността по целия свят 
като основа за ценови преговори за физическа продажба или покуп-
ка на метали и пластмаси. 

Инструменти за управление на риска 
Чрез търговските си членове Лондонската метална борса 

предлага тези инструменти на всички етапи от веригата за доставка 
на материали, включително и на купувачите и продавачите. Тя 
предлага възможност да се „хеджира“ ценовият риск, предлага съ-
що защита от бъдещи неблагоприятни колебания на цените. Хеджи-
рането е най-ефективно, когато физическите и фючърсните сделки 
са направени на основата на текущата цена на Лондонската метал-
на борса. 

Доставка от последна инстанция 
Т.нар. „пазар на последна инстанция“ е подходящо да се при-

лага при физическите цветни метали и пластмаси. Той се изразява 
в използване на опцията за доставка на борсата за продажба в пъти 
повече от предлагането ѝ като източник на материал в случаите на 
недостиг. Пазарът не замества нормалните канали за покупка и 
продажба на материали и само малка част от контрактите всъщност 
водят до доставка. Наличието на физическа доставка играе жизне-
новажна роля в създаването на ценово сходство между фючърсите 
и физическия пазар. 

 
Принципи на хеджиране на Лондонската метална борса 
 
Чрез своите търговски планове Лондонската метална борса 

предлага както на купувачи, така и на продавачи, възможност за хе-
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джиране на ценовия риск и следователно защита от бъдещо небла-
гоприятно изменение на цените. Хеджирането е процес на покрива-
не на риска от промени в цената на една и съща стока на фючърс-
ния пазар. При хеджирането се започва с експозиция на ценовия 
риск от неговите физически операции. Взема се решение дали ще 
се купуват, или ще се продават фючърсни договори. Способността 
да се хеджира означава, че организацията може да вземе решение 
за размера на риска и е готова да го приеме. В такава насока работи 
и Лондонската метална борса. Тя има добре развита програма за 
хеджиране и управление в съответствие с непрекъснато променя-
щите се условия и обстоятелства на пазара. 

 
Ценообразуване на Лондонската метална борса 
 
Всеки ден на Лондонската метална борса се обявява набор от 

официални цени, които се определят при т.нар. „открит протест“, 
или рингова търговия. Тази търговия е високоликвидна. И търговия-
та, и промишлеността е сигурна, че правилно отразява текущото 
предлагане и търсене. Тези цени са използвани от индустрията в 
световен мащаб като основа за сключване на договори за движени-
ето на материала по време на производствения цикъл. 

Открити цени: Най-сигурните цени на всеки пазар са получе-
ни от тези, при които се извършва най-голяма концентрация на тър-
говията. Въпреки че поради своята гъвкавост търговията може да 
започне по всяко време на Лондонската метална борса, най-
голямата концентрация за всеки контракт възниква по време на 5-
минутните рингови сесии, особено на втората сесия. 

Официални цени: В края на втората рингова сесия на пазара на 
Лондонската метална борса оперативният персонал, който наблюда-
ва ринговата търговия от самия кръг, определя официалните цени от 
последната предложена цена. Тези цени се превръщат в официални 
и установени цени (установената цена е цената на продавача), до-
колкото те са резултат от ринговата търговия, която отговаря на 
всички стандарти на Лондонската метална борса. Ринговите цени са 
прозрачни и се изпращат по целия свят почти мигновено. 

Неофициални цени: Борсата определя и „неофициални“ цени 
от четвъртия кръг по подобен начин на официалните цени. Те се 
използват като допълнителен показател и са особено полезни, кога-
то са настъпили значителни промени на цените между втория кръг и 
тези, близки до установения „под“. 

Крайни цени: Това са крайните цени, извлечени от последната 
сесия на деня. Те са важни за участниците на пазара, като напри-
мер Клиринговата къща ги използва, когато определя изисквания 
относно бизнеса. Тези цени се публикуват като временни и след то-
ва се потвърждават като окончателни. 
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Търговия и продукти на Лондонската метална борса 
 
На Лондонската метална борса обект на търговия са: цветни 

метали (сред които цинк, никел, калай, алуминий), стоманени заго-
товки, благородни метали (злато, сребро). Цените на тази борса в 
трите платформи на търговия се използват като глобален еталон за 
сравнение и повече от 80 % от сделките с метали в света се извър-
шват на Лондонската метална борса. Договорите за доставки на 
LME са форми за гаранция, които са предявителни документи, 
упълномощаващи собственика да притежава специфичен тонаж на 
определения метал в определената складова база на Лондонската 
метална борса. Всяко разрешително на тази борса е за един лот 
метал и формулира неговата марка, точния тонаж, формата и мес-
тоположението. Разрешителните се издават от складовите компа-
нии при получаването на метала, веднага щом те са задоволили 
съобразените изисквания за качество на метала, форма и тегло, 
определени от специални договорни правила на борсата и на мар-
ката или продукцията на производителя, изброена в листата на 
Лондонска метална борса. 

Също така трябва да споменем и видовете договори на борса-
та, които са фючърси, опции, TAPOs, LMEswaps, LMEminis и LMEX. 

Mрежата на одобрените съоръжения за съхранение се прос-
тира отвъд 36 локации в 14 държави. Намира се в райони с нетно 
потребление и логистични центрове за превоз на материали. Всяко 
място и складова база на фирмата трябва да отговарят на строги 
критерии, преди да бъдат одобрени за доставка. 

Таксите, които членовете на борсата заплащат, се определят 
ежегодно от борсата. Те са стандартни и се прилагат само за чле-
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нове. Разходите за търговия се фактурират на месечна база. Такси-
те не подлежат на връщане. 

През цялата си история Лондонската метална борса процъфтя-
ва в условията на търговски обмен. Тя осигурява прозрачен форум за 
всички търговски дейности. Борсата е с високоликвиден пазар и пос-
тига големи обеми обороти. Също така тя има добре развит между-
народен пазар, като повечето от постъпленията ѝ – около 95 %, идват 
от външни сделки и търговия с чужбина. Търговията на Лондонската 
метална борса се осъществява с три търговски платформи: 

 чрез ореn-протест в ринг търговията; 
 чрез интерофис телефон на пазара; 
 чрез електронна търговия. 
Ринг търговия 
Извършва се чрез открит протест (ореn-протест), който се 

смята за най-стария и най-популярен начин на търгуване на борса-
та. Заема важно място при определянето на цената. Цените се ус-
тановяват, като се вземе предвид най-ликвидният период на търго-
вия. Официалният сетълмънт на цената се определя, като се прие-
ма последно предложената цена преди края на официалната сесия 
на „пръстена“ и се урежда чрез договор. 

Офис телефон: 
Активен е 24 часа в денонощието и чрез него борсата под-

държа междуинституционални търговски отношения с членовете си. 
Е-търговия: 
Електронната търговия се извършва с помощта на информа-

ционните технологии, които навлизат с все по-голяма сила и мощ и 
с все по-голям технологичен напредък на днешните пазари. 

Като правило единствените организации, които могат да 
сключват договори на Лондонската метална борса, са нейните фир-
ми членки, сред които има различни категории. Членовете на борса-
та осигуряват на промишлеността достъп до пазара и механизма за 
доставки. Бъдещите потребители на борсата могат да бъдат сигур-
ни, че се занимават с професионални, признати и опитни търговски 
фирми, които са напълно регламентирани относно капитала и 
дейността, която провеждат. Регулирането на пазара се извършва 
от Лондонската метална борса. Първите контракти на Лондонската 
метална борса позволяват на производителите, търговците и пот-
ребителите да се застраховат срещу риска. Всички цени на Лондон-
ската борса за метали се котират в щатски долари, но е възможно 
също и в лири, японски йени и евро, като се предвиждат валутни 
курсове на щатския долар за всяка от тях. За всеки метал се опре-
делят формата, тежестта и здравината, както и опаковките. В дого-
ворите се уточняват също качеството и формата, които са от най-
голямо значение за промишлеността. Търговията се извършва в ло-
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тове, което е много по-точно от тон, като всеки лот от алуминий, 
мед, олово и цинк възлиза на 25 т. Никел се търгува в 6-тонни пар-
тиди, калай – в 5-тонни, и алуминиевите сплави – в 20-тонни парти-
ди. Полипропиленът и полиетиленът с ниска плътност се търгуват 
по 24,75-тонни лотове, а стоманата се търгува в 65-тонни партиди. 

Ще разгледаме някои от основните продукти, които са обект 
на търговия на Лондонската метална борса. Ще започнем първо с 
метала алуминий. Той става неконкурентно световно ценно средст-
во, след като Лондонската метална борса решава да представи 
своя първи договор за първичен алуминий през октомври 1978 г. С 
времето Лондонската метална борса изготвя своя договор за алу-
миниева сплав през октомври 1992 г. С тези свои действия борсата 
се стреми към това металът да бъде по-търсен и предпочитан от 
другите. Световното производство възлиза на 38 108 700 т годишно. 
Производството на алуминий по региони е, както следва: Азия – 43 
%, Европа – 24 %, Америка – 22 %, Океания – 6 %, Африка – 5 %. 
Параметри за първичния алуминий на Лондонската метална борса: 
Качество – първичният алуминий трябва да е с минимална чистота 
99,7 %, с максимално допустимо съдържание на желязо 0,2 % и 
максимално допустимо съдържание на силиций 0,1 %. Партида 
размер – 25 т (с толеранс +/–2 %). Форма – блокове. В следващата 
таблица ще видим каква е цената сетълмънт на метала алуминий 
към 29.11.2013 г. Последващата графика изразява движението на 
цената на метала на Лондонската метална борса за последните 
шест месеца. 

 
Графика алуминий, период 3.07. – 30.11.2013 г. 
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От графиката се вижда, че цената на алуминия не е постоян-
на, а се променя всеки ден. Както се вижда около 22 август цената 
на алуминия достига най-голяма стойност за последните шест ме-
сеца. Приблизително от началото на ноември цената сетълмънт на 
алуминия започва да пада и тази тенденция се запазва до началото 
на този месец. Алуминият вероятно ще бъде първият промишлен 
метал, в който ще инвестират нови борсово търгувани фондове 
(ETFs), които са насочени изцяло към този вид суровини. Това смя-
тат повечето финансови анализатори, участвали в проучване на 
Bloomberg. Според 14 от 16 анкетирани анализатори алуминият ще 
е активът, в който ще инвестират следващите ETF отчасти поради 
големите резерви от него на Лондонската метална борса. 

Нека разгледаме друг продукт на Лондонската метална борса, 
а именно калая. На следващата графика се изразява движението на 
цената на калая през последния месец. 

 
Графика калай, период 3.11. – 3.12.2013 г. 

 

 
 
Англия е произвеждала калай от древни времена, нейните за-

лежи я поставят на трето място по доставки в света още през 1880 
г. Калаят е топ изборът за инвестиция в неблагороден метал за 
2014 г. според Morgan Stanley. Банката е на мнение, че увеличава-
щото се световно търсене на този метал изпреварва предлагането и 
същевременно изтъква спада в запасите, както и ролята на Китай 
като нетен вносител. Калаят надмина останалите пет основни неб-
лагородни метали, търгувани на Лондонската метална борса през 
тази година, след като Индонезия наложи бариери на износа, което 
изостри глобалния дефицит. Променените правила в най-големия 
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износител на метала в света имат най-големи щети за местните 
производители според Ричардсън, който проучва пазара на калай от 
1987 г. насам. По-високите цени ще увеличат разходите на произво-
дителите на електроника и опаковки. Калаят с незабавна доставка 
ще достигне средна цена 22,845 дол./т през следващата година, 
пише в доклада на Morgan Stanley. За сравнение в момента на бор-
сата LME средната цена е 22 530 дол./т, показват данни на 
Bloomberg. Калай с тримесечна доставка на борсата в Сингапур се 
търгува на цена 22,900 дол./т, като от началото на годината отчита 
спад от 2,1 %, по-малко от спада в цената на никел, алуминий, мед, 
олово и цинк. 

Друг продукт на Лондонската метална борса е също цинкът. 
Нека разгледаме отново под формата на графика движението на 
цената на цинка през последния месец. От графиката също се наб-
людава отново тенденция на спад на цената от началото на месец 
ноември 2013 г. 

 
Графика цена на цинка, период 3.10. – 2.12.2013 г. 

 

 
 

Цена сетълмънт (US$/т) за 29.11.2013 г.: 
 

Продукти Официална цена 
Алуминий 1711,00 
Алуминиева сплав 1760,00 
Кобалт 26 500,00 
Мед 7027,00 
Олово 2051,50 
NASAAC 1775,00 
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Молибден 21 300,00 
Никел 13 415,00 
Стоманени заготовки 240,00 
Калай 22 530,00 
Цинк 1859,00 

 
Времетраене на работните сесии на Лондонската метал-

на борса 
 
Вътреофисна телефонна търговия – 24 часа на ден. 
LMEselect (електронна платформа) – на разположение от 

01.00 – 19.00 ч. английско време. 
Търговия в кръга (RING) – възможна от 11.40 до 17.00 ч. анг-

лийско време. Времената са, както следва: 
 

Първа сесия Час 
Стомана От 11.40 до 11.45 
Алуминиева сплав & NASAAC От 11.45 до 11.50 
Калай От 11.50 до 11.55 
Първичен алуминий От 11.55 до 12.00 
Мед От 12.00 до 12.05 
Олово От 12.05 до 12.10 
Цинк От 12.10 до 12.15 
Никел От 12.15 до 12.20 
Кобалт и Молибден От 12.20 до 12.25 
Интервал От 12.25 до 12.30 
Мед От 12.30 до 12.35 
Алуминиева сплав & NASAAC От 12.35 до 12.40 
Калай От 12.40 до 12.45 
Олово От 12.45 до 12.50 
Цинк От 12.50 до 12.55 
Първичен алуминий От 12.55 до 13.00 
Никел От 13.00 до 13.05 
Стомана От 13.05 до 13.10 
Интервал От 13.10 до 13.20 
Втора сесия Час 
Алуминиева сплав & NASAAC От 14.55 до 15.00 
Олово От 15.00 до 15.05 
Цинк От 15.05 до 15.10 
Мед От 15.10 до 15.15 
Първичен алуминий От 15.15 до 15.20 
Калай От 15.20 до 15.25 
Никел От 15.25 до 15.30 
Стомана От 15.30 до 15.35 
Интервал От 15.35 до 15.40 
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Олово От 15.40 до 15.45 
Цинк От 15.45 до 15.50 
Мед От 15.50 до 15.55 
Първичен алуминий От 15.55 до 16.00 
Калай От 16.00 до 16.05 
Никел От 16.05 до 16.10 
Алуминиеви сплави & NASAAC От 16.10 до 16.15 

 
В следващата таблица ще изразим обемите в лотове и тонове 

на някои продукти на Лондонската метална борса за месец септем-
ври и октомври 2013 г. 

 
Продукти Октомври 2013 г. Септември 2013 г. 

Лотове Тонове Лотове Тонове Цинк 
2,732,479 68,311,975 2,576,260 64,406,500 

Калай 185,821 929,105 181,664 908,320 
Мед 3,485,733 87,143,325 3,519,782 87,994,550 
Алуминий 5,407,647 135,191,175 5,362,307 134,057,675 

 
Литература 
1. http://www.lme.com/ 
2. Костова, И., Д. Костов. Стокови борси и борсова търговия. 2013. 
3. http://www.investor.bg 
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА И ОПТИМИЗИРАНЕ 
НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

В СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

гл.ас. д-р Милена Тепавичарова 
 
 
Постигането на ефективно управление на човешките ресурси 

изисква създаването и поддържането на ефективна организация на 
работа, гарантираща оптимално използване на трудовия потенциал 
на работещите в стопанските организации. 

Трябва да се подчертае, че разработването и прилагането на 
ефективна организация на работа е немислима без наличието на 
стратегически икономически интереси както от страна на управленс-
кия, така и от страна на изпълнителския персонал. Както подчертава 
проф. Д. Шопов „…Само при наличието на такива интереси могат да 
се търсят и да се намерят организационни решения, които да гаран-
тират високоефективна работа на човешките ресурси“ [6]. 

Целта на настоящата статия е да се представят възмож-
ностите за ефективна организация на работа, гарантираща оп-
тимално използване на трудовия потенциал на работещите в 
стопанските организации. 

При разработването на ефективна организация на работата в 
стопанските организации е целесъобразно по-широкото прилагане 
на гъвкави форми на заетост и използване на човешките ресурси. 
През последните две десетилетия интересът към тях непрекъснато 
нараства. Те позволяват по-лесна адаптация на стопанствата към 
непрекъснато променящите се условия на икономическата среда. 
Чрез тях се постига и по-добра професионална и квалификационна 
мобилност, което е гаранция за адекватно възприемане на инова-
циите в техниката и технологиите. 

 
1. Подбор на най-подходящата форма на организация 

на труда в стопанските организации 
 
Разнообразието на дейностите, които се извършват в стопанс-

ките организации, предполагат и различни форми на организация на 
труда. В най-общи линии те могат да бъдат диференцирани като ин-
дивидуални организационни форми и екипни организационни форми. 

Макар и относително рядко, индивидуалните организаци-
онни форми са удачни за прилагане при организация на работата. 
Това е възможно, когато трудовите задачи могат да се персонифи-
цират и тяхното изпълнение не се нуждае от непосредствена трудо-
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ва обвързаност с други работещи в стопанската организация. В този 
случай изпълнителят на длъжността носи лична отговорност за точ-
ността и качеството на изпълнение на задълженията. 

Екипната организация на труда представлява обвързаност 
и взаимодействие между определена група работещи в стопанската 
организация с цел реализиране на възложените им трудови задачи 
и задължения. Оптималното използване на човешките ресурси при 
изграждането на организацията на труда налага все по-често да се 
предпочита екипната работа поради следните причини: 

 Модернизацията на работата и работните процеси в стопан-
ските организации затрудняват персонализирането на трудовите 
задачи и задължения. Това налага обединяване на усилията на по-
вече работещи при извършване на определена дейност. 

 Ефективното и качествено обслужване на съвременната 
техника и технологии изисква взаимозаменяемост и обвързаност 
между работещите на различни длъжности. Това налага професио-
нална и квалификационна мобилност при изпълняването на трудо-
вите задачи и задължения. 

 Постигането на високи производствено-икономически резул-
тати е по-лесно осъществимо при екипната дейност. Съвместната 
работа предполага обединяване на усилията за осъществяване на 
трудовите задачи и задължения. В този смисъл икономическите це-
ли на стопанските организации като цяло и индивидуалните иконо-
мически цели на отделните работещи са взаимнообвързани. 

 Екипната организация спомага за осъществяването на по-близ-
ки взаимоотношения и взаимовръзки между работещите, което бла-
гоприятства развитието на положителен микроклимат в организацията. 

Конструктивни идеи за оптимално използване на човешките 
ресурси в стопанските организации предлагат и гъвкавите форми на 
организация на труда. Сравнително лесно приложими са следните 
разновидности: 

 Професионална гъвкавост – това е форма на организация 
на работата, която позволява на работещите в организацията да из-
пълняват повече от една длъжност. По този начин се осигурява пъл-
ноценното им използване на всеки етап от производствения процес. 

Прилагането на професионална гъвкавост в стопанските орга-
низации е възможна, когато работещите притежават широкопро-
филна подготовка, мотивирани са да увеличават професионалните 
си знания и са готови да приемат предизвикателствата на променя-
щите се длъжности. От своя страна задължение на работодателите 
е да изградят система на работа, мотивираща работещите да раз-
виват своя професионален профил. За широкото използване на та-
зи форма на организация задължително условие е разработването 
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и прилагането на система за непрекъснато обучение и повишаване 
на квалификацията на човешките ресурси. 

 Ротационна заетост – форма на гъвкава организация на 
работата, при която има редуване на една длъжност с друга или 
временна заетост с временна незаетост. 

На съвременния етап на развитие на стопанските организации 
по-голям интерес представлява първата разновидност, на ротаци-
онната заетост. Тя дава възможност за оптимизиране на производс-
твените процеси и организиране на допълнителни дейности през 
периодите с по-нисък интензитет на работа. Тази форма на гъвкава 
организация на работа е особено изгодна за временно наетата ра-
ботна сила. Чрез редуване на една длъжност с друга те си осигуря-
ват относително по-стабилна заетост, което им гарантира целого-
дишни приходи. 

Другата разновидност на ротационната заетост – редуване на 
временна заетост с временна незаетост, не е добра алтернатива, 
тъй като действа демотивиращо и намалява ефективността на из-
ползване на човешките ресурси. 

В заключение трябва да се подчертае, че изборът на най-
подходящата форма на организация на труда трябва да бъде съг-
ласувана с целите и стратегията на стопанските организации, както 
и да отговаря на изискванията за работа с използваната техника и 
технологиите. 

 
2. Оптимизиране на работното време и място в стопан-

ските организации 
 
Организирането на работното време включва дейности, свър-

зани с определянето на продължителността и начините на отчитане 
на работното време, изработването на сменен график на работа, 
регламентирането на границите на работното време и почивките. 

Изработването на сменния график определя редуването 
на дните на работа с дните на почивка. Най-разпространен в сто-
панските организации е едносменният график на работа. Основното 
му предимство е възможността да се изберат най-удачните часове 
за започване, почивка и завършване на работния ден. Двусменният 
и трисменният график позволяват удължено използване на техника-
та и работните ресурси. Въвеждане на двусменен график на работа 
се препоръчва и при някои от гъвкавите форми на заетост. 

От гледна точка на продължителността на работното време 
законово регламентираните варианти са: [2] 

 Работно време с нормална продължителност – 40 часа ра-
ботна седмица, 8-часов работен ден; 
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 Удължено работно време – спазвайки законовите изисква-
ния, работодателят може да увеличи работното време до 10 часа на 
ден, максимално 60 дни в годината; 

 Намалено работно време – предвижда се за работещи меж-
ду 15- и 18-годишна възраст; 

 Непълно работно време – при необходимост работодателят 
може да намалява продължителността на работното време; 

 Ненормирано работно време – свързани с естеството на ра-
бота при определени професии. 

В Кодекса на труда и другите законови и подзаконови разпо-
редби се уреждат всички изисквания относно работното време и 
възможните варианти за отклонение. Един от тях е прилагането на 
работно време с променливи граници или т.нар. „гъвкаво ра-
ботно време“. Това е алтернативна форма на организация, при 
която се фиксира само времето на задължително присъствие на ра-
ботещите в стопанската организация. За останалата част от работ-
ния ден им се предоставя възможност сами да разпределят време-
то на работа и почивка. Разчита се, че предоставената свобода и 
самостоятелност при разпределяне на работата във времето ще 
доведе до по-ефективна трудова, производствена и технологична 
дисциплина. Гъвкавото работно време е трудноприложима форма 
на организация, но ако се работи целенасочено за усъвършенства-
не на самодисциплината и самоотговорността на човешките ресур-
си, е особено добра перспектива. 

Реалното физическо присъствие на човешките ресурси в стопан-
ството се осъществява на работното място. За организирането и опти-
мизирането му е необходимо разработване на система от дейности за 
постигане на желаната подредба, устройство и обслужване, които да 
създадат необходимите условия и предпоставки за качествено и ефек-
тивно изпълнение на трудовите задачи и задължения. 

Към дейностите по организирането на работното място се от-
насят специализацията, обзавеждането, подреждането и обслужва-
нето (Таблица 1). Целенасочената работа за оптимизиране на тези 
дейности ще създаде необходимите условия за ефективна органи-
зация на работните места в стопанските организации. 

 
Таблица 1. Основни дейности по организиране на работното 
място 

 
Дейност Характеристика на дейността 
Специализация Представя трудовите задачи и задължения, с кои-

то са обвързани съответните длъжности 
Обзавеждане Съвкупност от технически средства и приспособ-

ления, осигуряващи безопасен и производителен 
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труд 
Подреждане Пространствено разположение на машините, инс-

трументите, материалите, документацията и др. 
Обслужване Осигуряване на работното място с необходимите 

суровини, материали, енергия и всичко необхо-
димо за изпълнение на трудовите задачи 

 
3. Изграждане на ефективна трудова комуникация и 

взаимодействие между отделните структури и работни места 
в стопанските организации 

 
От особено значение за ефективното управление на човешки-

те ресурси са добре организираните комуникации, връзки и взаимо-
действия между отделните структури и работни места в стопанските 
организации. 

Трудовата комуникация е тристранен процес, който обхваща: 
- комуникациите на работодателя с работещите в организациите; 
- комуникациите на работещите с работодателя; 
- комуникациите между самите работещи. 
Каналите, по които се осъществява основно трудовата кому-

никация в организациите, са личните контакти, оперативките и ин-
формационните табла. Личните контакти се възприемат като най-
добрия канал за комуникиране. Чрез него може да се осъществява 
голям обмен на информация както между работодатели и работе-
щи, така и между самите работещи в организацията. Основен поло-
жителен ефект от личните контакти е възможността за получаване 
на моментална обратна информация за реакцията на отсрещната 
страна. При оперативките за разлика от личните контакти комуни-
кацията се осъществява от работодателя с работещите. Те са 
средство за организиране и разпределяне на работата, уточняване 
на взаимодействията и представяне на възникнали проблеми в тру-
довия процес. Информационните табла също са канал за комуни-
кация на работодателя с работещите. На тях се представя инфор-
мация, с която ръководството счита за нужно да запознае работе-
щите. Главният недостатък на този комуникационен канал е липсата 
на обратна връзка. 

Развитието на съвременните технологии предлага нови въз-
можности за осъществяване на трудови комуникации и взаимодейс-
твия. В този смисъл въвеждането и прилагането на съвременни 
средства за комуникация ще помогне за оптимизация на взаимоот-
ношенията и взаимодействието между всички работещи в стопанс-
ките организации. По този начин каналите за комуникация ще съз-
дават условия за ефективно координиране и интегриране на 
дейностите, което води до ефективно взаимодействие между от-
делните структури и работни места. Това е гаранция за осъществя-
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ване на ефективно управление на човешките ресурси, водещо до 
постигане и на по-високи производствено-икономически резултати. 

 
4. Разработване, прилагане и актуализиране на необхо-

димите трудови стандарти в стопанските организации 
 
Ефективното организиране на работата на човешките ресурси 

в стопанските организации е немислимо без разработването и при-
лагането на необходимите трудови стандарти. Това са нормите, 
нормативите, правилата и изискванията, върху които се изгражда и 
функционира трудовият процес. Разработването на трудовите стан-
дарти има за цел да координира производствените дейности, да се 
постигне ефективност при разпределение на ресурсите, да въведе 
ред и подреденост при изпълнение на трудовите задачи и не на 
последно място да предпази живота и здравето на човешките ре-
сурси в организациите. 

От особено значение за ефективното организиране на работа-
та на човешките ресурси в стопанските организации са разработва-
нето, прилагането и своевременното актуализиране на трудовите 
стандарти, основните от които са: [4] 

 длъжностните характеристики; 
 трудовите норми и нормативи; 
 правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 
 правилата за вътрешния ред; 
 стандартите за оценяване на условията на производствена-

та среда; 
 длъжностното разписание; 
 вътрешните правила за работната заплата и др. 
Динамиката на развитие на стопанските организации оказва пря-

ко влияние върху трудовите стандарти. Това налага необходимостта 
от тяхното непрекъснато наблюдение, анализиране и актуализиране. 
Обосноваността на трудовите стандарти е гаранция за ефективното 
протичане на трудовите процеси, пълноценното използване на ресур-
сите и постигането на висока производителност на труда. 

 
5. Органи на управлението, свързани с организиране на 

работата и оптимизиране на използването на човешките ре-
сурси в стопанските организации 

 
Управлението на човешките ресурси е специфична дейност, 

която трудно може да се отдели от управленския персонал като ця-
ло. В този смисъл всеки мениджър има пряко отношение към 
дейностите, свързани с организиране на работата и оптимизиране 
на използването на човешките ресурси в стопанските организации. 
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Тук трябва да се подчертае важната роля на преките мени-
джъри (мениджърите на екипи), които осъществяват на практика 
дейностите по организиране на работата и оптимизиране на използ-
ването на човешките ресурси. Те са преките носители на информа-
ция, отнасяща се до подбора на най-подходящата форма на органи-
зация на труда, оптимизиране на работното време и място, оптими-
зиране на комуникацията, връзките и взаимодействията, както и до 
разработване и прилагане на необходимите трудови стандарти. 

В голяма част от малките по размер организации мениджърите 
на екипи имат и властта да вземат решения относно всички тези 
дейности. Това поставя допълнителни изисквания към тяхната подго-
товка, квалификация и мотивация за извършване на допълнителните 
дейности. В това отношение положителен ефект оказва участието на 
мениджърите в обучителни програми, семинари и тренинги. 

В средните и големите по размер стопански организации е це-
лесъобразно обособяването на структурно звено (отдел, дирекция) 
за управление на човешките ресурси. Една от основните задачи на 
това звено е да подпомага мениджърите при осъществяването на 
техните задължения относно организиране на работата и оптимизи-
ране на използването на човешките ресурси. Това се отнася както 
за преките мениджъри, така и за мениджърите на по-високите уп-
равленски равнища. 

В условията на бързо навлизане на нови техники и техноло-
гии, налагащи непрекъснато увеличаване на изискванията към ра-
ботната сила, мениджърите (и най-вече мениджърите на екипи) се 
нуждаят от професионални съвети по отношение на трудовата ко-
муникация и взаимодействие. В същото време редица основни 
дейности остават неразработени поради липса на структурно звено, 
което да ги обслужва. Това налага целенасочена работа за сфор-
миране и преструктуриране на звена за управление на човешките 
ресурси в средните и големите по размер стопанства. В малките по 
размер стопанства могат да се ползват и външни консултанти. 

 
Заключение 
 
Постигането на ефективно управление на човешките ресурси 

изисква създаването и поддържането на ефективна организация на 
работа, гарантираща оптимално използване на трудовия потенциал 
на работещите в стопанските организации. 

Организацията на работата изисква извършването на редица 
дейности, отнасящи се до: 

 подбор на най-подходящата форма на организация на тру-
да, която трябва да бъде съгласувана с целите и стратегията на 
стопанските организации, както и да отговаря на изискванията за 
работа с използваната техниката и технологиите; 
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 оптимизиране на работното време и място, което включва: 
дейности, свързани с определянето на продължителността и начи-
ните на отчитане на работното време, изработването на сменен 
график на работа, регламентирането на границите на работното 
време и почивките, както и организирането на работното място; 

 оптимизиране на комуникацията, връзките и взаимодействи-
ята между отделните структури и работни места в стопанствата, ко-
ито създават условия за ефективно координиране и интегриране на 
дейностите в организациите; 

 разработване, прилагане и актуализиране на необходимите 
трудови стандарти, което е гаранция за ефективно протичане на 
трудовите процеси, пълноценно използване на ресурсите и постига-
не на висока производителност на труда. 

Организирането на работата и оптимизирането на използва-
нето на човешките ресурси в стопанските организации са немисли-
ми без участието на добре обучени, квалифицирани и мотивирани 
мениджъри и специалисти. Тяхната основна дейност трябва да е 
свързана с подпомагането на мениджърите на останалите структур-
ни звена и разработването на основните дейности за управление на 
човешките ресурси. Пренебрегването дори само на една от основ-
ните дейности намалява ефективността на управлението, което во-
ди до по-ниски производствено-икономически резултати. 
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ГЛОБАЛНА ПОТРЕБНОСТ ОТ ИНОВАЦИИ 

 
д-р инж. Стоянка Касабаджакова 

 
 
Общо състояние 
 
Водеща инициатива на Съюза за иновации е стратегията „Ев-

ропа 2020“, която представлява цялостна стратегия, изградена око-
ло 34 конкретни ангажиментa в областта на иновациите. Ръководен 
от по-широко понятие за иновации, Съюзът има за цел да гаранти-
ра, че новаторските идеи могат да бъдат превърнати в нови продук-
ти и услуги, които създават растеж и работни места. Забелязва се, 
че в различните сектори на икономиката възстановяването е заст-
рашено, а общественото доверие се е влошило. Като резултат сък-
ращаването на инвестициите в бъдещи източници на икономически 
растеж се е увеличило. 

В същото време икономическата мощ все по-бързо се измест-
ва от запад на изток. Както Европейският индекс за иновации в пуб-
личния сектор, така и докладът за конкурентоспособност на Съюза 
за иновации1 подчертава факта, че европейските постижения в об-
ластта на научноизследователската дейност и иновациите са нама-
лели през последните години, което води до увеличаване на вече 
значителното изоставане спрямо САЩ и Япония. Освен това Китай, 
Индия и Бразилия са започнали бързо да настигат ЕС, като подоб-
ряват постиженията си по-бързо от Съюза съответно със 7, 3 и 1 % 
годишно за последните пет години. 

Иновациите са най-доброто средство за възстановяване на 
европейската икономика и справяне с предизвикателствата пред 
обществото в световната икономика. Нуждата от иновации придоби 
още по-голямо значение и срочност за постигането на целите на 
Съюза за иновации. 

Постигнат е добър напредък като цяло при стартирането на 34 
ангажимента на Съюза за иновации. След пространни дебати със 
заинтересованите страни бяха внесени за обсъждане законодател-
ните предложения съгласно плана и бяха започнати и изпитани пи-
лотните действия. 

                                                 
1 Индекс на Съюза за иновации за 2010 г. – www.proinno-europe.eu; Доклад за конкурен-
тоспособността на Съюза за иновации за 2011 г. – http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=competitiveness-report&year=2011; Също така анализ на резул-
татите по отношение на конкурентоспособността по държави членки показа, че много от 
тях би трябвало да увеличат усилията си в областта на иновациите: SEC(2011) 1187. 
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Предложението на Комисията е да се увеличат инвестициите 
за научноизследователска дейност, иновации и образование в под-
крепа на програмата на ЕС за растежа. Предложението „Хоризонт 
2020“ въвежда в действие много от ангажиментите на Съюза за 
иновации. 

Комисията е упълномощена да предложи мерки за създаване 
на Европейско научноизследователско пространство до 2014 г. Бе 
проведена обществена консултация с цел изготвяне до средата на 
2012 г. на предложение за рамка на Европейското научноизследо-
вателско пространство, която би създала високоефективна и цялос-
тна научноизследователска система в Европа [3]. 

 
Осигуряване на растеж и работни места чрез иновации 
 
Иновациите са многостранен процес, но включват аспекти 

преди всичко от технико-икономическата дейност на производство-
то. Дейността, свързана с иновациите, се състои от комплекс от ме-
роприятия, които са обединени от обща логическа структура. Всички 
дейности като научни изследвания, опитни конструкторски, техноло-
гични и др. разработки, съдържащи иновационни моменти, са под-
чинени на една и съща цел: създаване на новости [2]. 

Изходната точка е да се определят и разберат потребителски-
те нужди и въз основа на тях да се изберат приоритетните показа-
тели, с които да се дефинира стратегията за развитие на произ-
водството. Изхождайки от обстоятелството, че иновациите се харак-
теризират с това, че те са научно-техническа, социална или друга 
новост и са с възможност за практическо приложение и търговска 
реализация [4], то при определението на степените им на иноватив-
ност следва да се отчете и влиянието на тези фактори. 

Предизвикателствата, пред които сме изправени по отноше-
ние на устойчивостта на публичните финанси, икономическите дис-
баланси и реформите за повишаване на растежа, обуславят днев-
ния ред на политиките на ЕС. 

Забелязва се, че държавите членки, традиционно инвестиращи 
повече, имат висок потенциал за растеж и експорт, основан върху 
иновативни продукти, услуги и технологии на базата на естествени 
клъстери, традиции, човешки капитал, имат и добри позиции на меж-
дународните пазари, и висок потенциал за развитие и внедряване на 
иновации в съответствие с териториалната специализация на инова-
тивните дейности и техните центрове. (Описание на всеки от дефи-
нираните на този етап като приоритетни клъстери, както и детайлни 
мерки са представени в приложение към ОП ИК 2014 – 2020.) 

В началото на XXI в. световната икономика активно се опитва 
да формира нова парадигма на научно-техническото развитие. 
Нейните структурни елементи включват: нарастване на взаимовръз-
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ката между пазарите на капитала и новите технологии и производс-
тва, бързо развитие на „икономиката на знанието“, или „новата ико-
номика“, засилване на социалната ориентация на новите техноло-
гии, глобалния характер на създаване и използване на знания, тех-
нологии, производства, продукти и услуги. 

Предприемаческият сектор е основният генератор на инова-
ционната активност в производството през целия XX в., независимо 
от създаването на мощни държавни и обществени институти, целе-
насочено занимаващи се със създаването на ново знание и нови 
технологии. Многобройните изследвания показват, че именно пред-
приемаческият сектор е основният генератор на икономически 
ефективни нововъведения. 

Преодоляването на ограниченията, предложени от труда и капи-
тала, на различните екологични, пространствени, суровинни и други 
ограничения се постига чрез инвестиции в нови знания и технологии. 

Иновациите в производствата позволяват да се създават нови 
пазари, ако в процеса на реализацията им се удаде да удовлетворят 
нови, непознати преди това потребности, за реализирането на които 
съществуват икономически, социални и политически предпоставки. 

В страните с развита икономика иновациите се оказват във 
фокуса на институционалните, технологичните и организационните 
фактори. Оптималното съчетаване на тези многообразни фактори 
създава условия за ефективно предлагане и използване на нововъ-
веденията. И обратно, диспропорциите, едностранното развитие 
деформират иновационните стимули и в крайна сметка блокират 
ръста на производителността и съответно благосъстоянието и рав-
нището на живот. 

Осъзнаването, че науката – един от двата (заедно с общест-
вените потребности) главни източника за нововъведения, не е зат-
ворена, изолирана с университети и научни центрове система, а ор-
ганически вградена в икономическите процеси, протичащи в рамки-
те на националните правителства, в отраслите на стопанството, в 
големите организации, в малките и средните предприятия. 

През последните 10 – 15 години развитите страни от Запада в 
основни линии са завършили технологичната революция, свързана 
с интелектуализация на производството, и са пристъпили към съз-
даването на общество от нов тип – информационно или общество 
на знанията. Попълването на недостига на знания не е самоцел. 
Световните прогнози за близките 5 – 10 години показват, че само 
външният пазар на наукоемка продукция ще нарасне многократно, 
като поне 1/3 от него ще се пада на информационните услуги. Зато-
ва е необходимо активно да се развива иновационната дейност в 
целия спектър от направления. 

В тази връзка особена актуалност придобива формирането на 
механизъм, насочен към стимулиране и ефективно управление на 
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иновационните процеси в производството както на макро-, така и на 
микроравнище, т.е. на механизма на иновационния мениджмънт. 

За изключително кратко време икономическата глобализация 
промени световния икономически ред, носейки със себе си нови 
предизвикателства и възможности. Европа не може да се конкурира 
в тази нова среда, ако не стане по-иновативна и не отговори по-
ефективно на нуждите и предпочитанията на потребителите. 

Европейският съюз притежава изключителен потенциал за 
иновации. Европа има установени традиции в създаването на рево-
люционни открития; тя е богата на творчески личности и може да 
черпи от културното си многообразие. Положила е основите на един 
от най-големите единни пазари в света, на който иновативните про-
дукти и услуги могат да се търгуват в широк мащаб. В исторически 
план Европа има силен и отговорен публичен сектор, който трябва 
да се използва рационално. 

Европейската комисия формулира, влияе върху и където е 
възможно прилага политики и програми с цел повишаване на инова-
тивността на Европа. Комисията се стреми да гарантира, че инова-
циите се възприемат напълно и към тях се прилага комплексен под-
ход, което допринася за по-добра конкурентоспособност, устойчи-
вост и разкриване на нови работни места. 

При измерване на иновациите не може да бъде избран едини-
чен техен аспект в дадена организация. Измерването зависи от 
практическите иновационните обекти и избраната стратегия. 

Индексът на Съюза за иновации 2013 показва, че страните от 
ЕС са по-иновативни, но пропастта между тях се разширява. 

Иновациите в ЕС се подобряват от година на година въпреки 
продължаващата икономическа криза, но разделението между дър-
жавите членки се разширява. Докато най-иновативните страни до-
пълнително са подобрили резултатите си, други са показали липса 
на напредък. Общото класиране в рамките на ЕС остава относител-
но стабилно, като Швеция е на върха, следвана от Германия, Дания 
и Финландия. Естония, Литва и Латвия са държавите, които са най-
добри от миналата година. Водачите на иновационния растеж в ЕС 
включват МСП и внедряване на иновации, заедно с отлични систе-
ми за научни изследвания. Въпреки спада в бизнеса инвестирането 
на рисков капитал през 2008 – 2012 г. е повлиял негативно на ино-
вациите. По-подробна информация е дадена в прессъобщението, 
както и в бележките към него. 

Фокусирането на подкрепата по приоритетна ос „Иновации и 
предприемачество“ върху конкретни сектори цели постигането на 
по-ефективно и ефикасно разпределяне на средствата по ОПИК 
2014 – 2020 и създаване на условия за конкурентоспособна иконо-
мика, базирана на знанието, иновациите, оптимизацията на произ-
водствените вериги и секторите с висока добавена стойност. 
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Мерките по ОП ИК 2014 – 2020 биха били максимално ефек-
тивни, ако бъдат насочени към клъстери с иновационен и експортен 
потенциал. Като се има предвид малкият размер на вътрешния па-
зар и все още по-ниските доходи в България спрямо ЕС-27, разви-
тието на успешни производствени клъстери може да се осъществи 
само в рамките на стратегия, основана на износа. 

Вече има примери за тенденции на установяване на междуна-
родните пазари, като напр. текстилен клъстер, винен клъстер, ИТ клъс-
тер. Политиката следва да подкрепя и активира вече съществуващите 
и потенциални клъстери, а не да създава нови такива. Изхождайки от 
ясни и еднозначни критерии, следва да бъдат стимулирани клъстери, 
които отговарят на социалните потребности и икономическите реал-
ности в България и в контекста на световните тенденции. 

В немалка част растежът на българската икономика през пос-
ледното десетилетие се дължеше на структурни макроикономически 
промени – стабилизирането на икономическата система и целенасо-
чената политика на фискална стабилност доведоха до растящо вът-
решно потребление (индивидуално и колективно) и ускорен темп на 
2/13 капиталообразуване. Чуждестранните инвестиции също бяха 
един от двигателите на процеса. Положителният ефект от макроико-
номическата стабилизация доведе до сериозни постижения от гледна 
точка на подобряване на стандарта и конвергенцията към средните 
за ЕС нива. На този етап обаче потенциалът на макроикономическите 
реформи за генериране на растеж е до голяма степен изчерпан. 

Тъй като политиките на макроикономическо ниво не могат да 
бъдат устойчив двигател на растежа в дългосрочен план, следва да 
бъдат провеждани икономически политики на ниво сектор или клъс-
тер (микроикономически политики). Клъстерът е географска концен-
трация от фирми, опериращи на един и същи пазар, заедно с техни-
те доставчици и сходни и подкрепящи индустрии, както и техните 
браншови организации и подкрепящи образователни и изследова-
телски звена. Клъстерът е много подходящ обект на политики, тъй 
като близостта на фирмите позволява да се генерира голямо коли-
чество нематериална стойност, която може да бъде отключена със 
съответната целенасочена политика. 

Като пример могат да се посочат клъстерните принципи на 
организация, основаващи се на интеграционното взаимодействие 
на група географски съседстващи предприятия, функциониращи в 
определена отраслова сфера и взаимнодопълващи се едно друго 
на принципа на териториалната локализация. При тази форма един 
от приоритетите е осъществяване на иновационна дейност [13]. 
Друга форма, която провежда новаторски и внедрителски меропри-
ятия, е посочената по-долу. 

Бизнес инкубаторът е организация, която предоставя на начи-
наещи малки предприятия преференциални условия за наемане на 
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помещения, средства за комуникация, офис оборудване, оборудване, 
необходимо за производството, и цял спектър от услуги – секретарс-
ки, счетоводни, юридически, консултантски, образователни и др. 

Организационната структура на иновациите може да се оцени 
от критериите: развитие на научно-техническия капитал на предприя-
тието; възможности за обединяване на научноизследователски, мар-
кетингов, производствен и финансов персонал на фирмата; професи-
онално израстване на кадрите; бързина на създаване на нов продукт. 

Най-добрата организационна форма е тази, която е най-
подходяща за конкретния случай. Поради това е необходимо да се 
познават разнообразните структури и да се прецени коя ще бъде най-
подходяща, като се отчитат характерът на проблема, материалните, 
финансовите и кадровите ресурси, с които МСП разполага [12]. Често 
предприятията използват повече от един вид структура за управле-
ние на иновационните процеси. В големите фирми най-често се при-
лага хибридна или многоструктурна организация на иновациите. При 
малките и средните фирми по-често се избира един основен вид, ка-
то може да се започне с функционалната организация [13]. 

Иновационният процес е сложен, скъп, рисков. Той изисква 
наличието на значителни знания, полагането на огромни усилия и 
извършването на комплекс от дейности, които като цяло не са по 
силите на отделно предприятие, особено ако то е малко или средно. 
В този смисъл бизнес единиците са принудени да търсят различни 
форми на коопериране с цел намаляване на разходите и постигане 
на по-добър икономически ефект. Най-общо кооперирането в ино-
вациите [13] може да се осъществи в две основни форми: между-
фирмено коопериране и коопериране между университети и фирми. 

Междуфирменото коопериране може да се реализира чрез: 
 лицензионно съглашение – между предприятието – собстве-

ник на патента, и предприятието/та купувач/и; 
 междуфирмен изследователски център – обединяване на 

няколко предприятия с цел изграждане на структура за съвместно 
провеждане на изследвания, най-често с приложен характер. 

Съществуват различни модели на коопериране между универ-
ситети и предприятия: 

 университетски изследователски центрове – създават се по 
инициатива на един университет, който определя насоката на науч-
ното изследване, финансират се от университета и заинтересовани-
те индустриални предприятия, а често получават финансова подк-
репа и от страна на държавата. При тази форма водещата роля е на 
университета. По-често като вариант се избира от големите предп-
риятия и по-рядко – от малките бизнес фирми; 

 университетско – индустриални изследователски центрове – 
изграждат се между университети и индустриални предприятия; 
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 научно-индустриални агломерации – научни паркове, техно-
паркове, технополиси, организационни популации и др. 

Малките и средните предприятия се очертават като активен 
участник, а често пъти и инициатор на организирането и осъществя-
ването на подобни процеси, поддържането на партньорски взаимо-
отношения и формирането на пазарно-производствени съюзи в об-
ластта на иновациите. 

Стратегическото значение на иновациите на пазара на разви-
тите страни и на международните пазари е безспорно. Това обусла-
вя тенденцията към стабилно повишаване на разходите за научно-
изследователски и опитно-конструкторски работи, в т.ч. и генерира-
не на повече идеи и създаване на нови технологии. 

Тенденцията към ускоряване на иновационните процеси и въ-
веждане на множество нови стоки на пазара се определя от бързия 
технологичен напредък, изискванията на пазара, скъсяващите се 
жизнени цикли на изделията и нарастващата световна конкуренция. 
Ето защо икономическият и социалният напредък на обществото 
зависят от усвояването на знания. Чрез създаването на нови про-
дукти и процеси научните изследвания и развитие представляват 
движещата сила на икономическия растеж, конкурентоспособността 
и заетостта [1]. 

Иновационният процес е превръщане на една идея в прода-
ваем на пазара продукт или услуга, нов (подобрен) процес на про-
изводство, дистрибуция и т.н. 

Иновационният процес представлява процес на създаване, 
внедряване и разпространение на нововъведения [2]. Състои се от 
взаимносвързани етапи, при които се извършват различни дейности за 
създаване на нови изделия, услуги, организация на дейностите и др. 

В практиката съществува единна общоприета схема за орга-
низиране на иновационния процес. Всяко предприятие изгражда 
своя уникална организация, съобразявайки се с установилата се 
традиция, необходимия обем изследователски дейности, специфи-
ката на произвежданите продукти, наличния научно-технически по-
тенциал, необходимостта от съгласуване на иновационната и обща-
та стратегия. 

Организационната структура на иновациите може да се оцени 
от критериите: развитие на научно-техническия капитал на фирмата; 
възможности за обединяване на научноизследователски, маркетин-
гов, производствен и финансов персонал на фирмата; професионал-
но израстване на кадрите; бързина на създаване на нов продукт. 

В исторически план при развитието на иновационната дейност 
са се използвали различни модели или форми на структуриране на 
организационните етапи. Това са модели от вида линейни, при кои-
то движещата сила са технологиите. Това са модели от вида: моде-
ли за планиране по етапи, модели на последователните решения и 
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др., при които движещата сила са пазарните потребности, конвер-
сионни модели, модели на контролните точки и др., гъвкави модели 
и др. [3]. През последните години вече се налага т.нар. „мрежов“ 
модел, който е насочен към комуникация на фирмата със заобика-
лящата я външна среда. 

Общо правило как да протече иновационният процес, валидно 
за всички ситуации, не е възможно да се предложи. Безспорно е, че 
иновационният процес е творчески и той изисква често множестве-
ност на подходите, сливане на отделни фази или обратно връщане 
към някои от тях. 

Независимо от различната детайлизация на иновационния 
процес, стремежът е в него да се включват серия от решения, които 
фирмите вземат въз основа на събирането на все по-голям обем 
техническа и пазарна информация. 

Според голяма част от изследователите [4] на иновации мо-
делите на организация могат да се класифицират във времето по 
следния начин, посочен в Таблица 1. По същество това е проследя-
ване на хронологичното развитие на иновационните модели и етапи 
на организация през различните периоди на усъвършенстване на 
моделната структура. 

 
Таблица 1. Хронологично развитие на иновационните модели 
 

Период Модел Характерни черти 
1950/1960 Модел, при който 

движещата сила са 
технологиите 

Линеен процес, при който се отде-
ля голямо внимание на изследова-
телската работа, а пазарът „кон-
сумира плодовете на изследова-
телския труд“ 

70-те години Модел, при който 
движещата сила са 
пазарните потреб-
ности 

Линеен процес, при който се отде-
ля голямо внимание на маркетин-
га. Маркетингът насочва НИРД 

80-те години Интегриран модел Интегриране на НИРД и маркетин-
га на фирмите 

90-те години Интерактивен мо-
дел 

Комбиниране на модели, при които 
в зависимост от конкретната ситу-
ация водещото място на НИРД и 
пазарните проучвания се променя 

След 2000 г. Мрежов модел Вниманието се фокусира върху 
натрупването на знания и 
връзките на организацията с 
външната среда 
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Дълго време иновациите се разглеждаха като дейност, която 
обхваща почти напълно индивидуалните участници, включително 
иноваторите в МСП. От иновациите се разглеждаше само линейни-
ят модел, като се започне с фундаменталните изследвания, преми-
не се успешно към приложните изследвания, развитие, изработване 
на прототип, опитно производство, излизане в пазара и се продължи 
през (дифузията) разпространението на новия продукт и производс-
твен процес. Другите модели почти не присъстваха, но с развитието 
на техническия прогрес и глобализацията моделите на организация 
на иновационния процес придобиха по-голяма всеобхватност, слож-
ни взаимовръзки [5], които по-съществено ги дефинират. 

 
Иновационни измервания (индикатори) 
 
Измерванията са необходими, за да се разберат и определят 

нивото на качеството на процеса, качеството на проекта и качество-
то на продукта. Те са необходими, за да се поставят целите, да се 
определи насоката на развитие и степента на подобрение. Необхо-
димо е да се изберат подходящи измервания. Неподходящите из-
мервания могат да оптимизират на недостатъчно ниво качеството 
на разработване на продукта и процеса. Това става за сметка на 
глобалната или по-ниската оптимизация като ефективно решение на 
иновационния процес. 

Измерването на иновационния процес е един от най-трудните 
практически проблеми при изследването на нововъведенията. Съ-
бирането на информация за изследване предполага определяне на 
критерии и показатели за иновационната дейност. При анализиране 
на данните трябва да се взимат правилни управленски решения, 
като винаги се изхожда от максимата „може да се управлява всичко, 
което може да се измери“. 

В световната практика съществуват различни методики за из-
мерване на иновационната активност на определяна организация 
или държава. Акцентира се на показателите за входящи ресурси 
на НИРД и за резултати от нея. Представа за тях дават широко-
известните методи на статистиката на научните изследвания. 

Значителен напредък в разбирането на процеса на техноло-
гичния прогрес и иновациите и тяхната роля в социално-
икономически аспект на съвременните общества е, че през пос-
ледните десетилетия се създадоха нови индикатори. Това са т.нар. 
„индикатори за наука“. Тяхната роля става все по-актуална след 
точното им дефиниране, което определя приложимостта им и като 
индикатори на технологиите и иновациите (ТИ индикатори). Научно-
техническите индикатори (НТИ) могат да бъдат категоризирани об-
що в четири „поколения“, като постепенно стават все по-комплексни 
и изпълнени със съдържание, така, както е показано в Таблица 2 [6]. 



ИКОНОМИКА 

 57 

Таблица 2. Развитие на иновационните измервания по периоди 
 

Първо поко-
ление 

Индикатори на 
вложенията 

(1950 – 1960 г.)

Второ поко-
ление 

Индикатори 
на резулта-
тите (1970 – 

1980 г.) 

Трето поко-
ление 

Индикатори 
на иновации-
те (1990 г.) 

Четвърто поколение 
Индикатори на проце-
сите (2000 г.+ следва-

щи) 

 R&D разходи 
 Научен и тех-
нически персо-
нал 
 Капитал 
 Технологична 
интензивност 

 Патенти 
 Публикации
 Нови про-
дукти 
 Подобрява-
не на качест-
вото 

 Проучвания 
на иновации 
 Индексиране
 Способност 
за бенчмарке-
тинг на ино-
вациите 

 Познание 
 Неопределеност 
 Мрежи 
 Предлагане 
 Клъстери 
 Мениджърски техники 
 Риск/възвръщаемост 
 Динамика на системата 

 
Първото поколение на измерванията отразява линейната 

концепция за иновациите, фокусирана върху капиталовложения-
та, като инвестиции в проучвания и развитие, разходи за образова-
ние, разходи на капитали, проучване на персонала, завършили уни-
верситети, технологична интензивност и др. 

Второто поколение е фокусирано върху индикаторите за 
стойности, получени чрез изчисляване на междинните резулта-
ти от научните и техническите дейности. Типични примери включ-
ват брой на патентите, научни публикации, брой на новите продукти 
и процеси, високотехнологична търговия. 

Третото поколение е фокусирано върху по-богат набор от 
индикатори на иновациите и индекси, основани на проучвания и 
интегриране на oфициално обявени данни. Първостепенният фокус 
е върху бенчмаркетинга и степенуването на възможностите на на-
циите за иновации. Главната трудност в момента е обосноваността 
на сравненията на международни данни и внедряването на инова-
ции в сектора на услугите (където процесът е продуктът) и в проуч-
ванията. Всички тези индикатори съответстват на класическия мо-
дел на икономистите за функцията на производството – Y = f (X), 
където Х е множество от вложения, а У показва резултатите от ино-
вациите. Средната част (функцията), показваща трансформацията 
на едното в другото, е все още твърде недостижима, „черна кутия“ в 
областта на съдържателните индикатори. Докато част от информа-
цията, събрана чрез иновационни проучвания в различни страни, е 
чрез опити да се събере качествена информация по класически на-
чин, няма никакво съмнение, че четвъртото поколение на научно-
техническите индикатори е необходимо за добре обоснована поли-
тика и стратегическо развитие. 
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Технологичните продукти и процеси се развиват с голяма ско-
рост, като съревнованието става все повече на глобална основа. 
Потребителите наблягат на подобрено качество и надеждност, но 
намаленият размер на разходите изисква ударение върху стойност-
та и производството. Тази динамична и предизвикателна среда 
изисква въвеждането на нови концепции с цел да се намали време-
то на цикъла за развитие и да се подобрят качеството и стойността 
на продукта. Ето защо в съвременния индустриален свят моделите 
на организация на структурата на иновационния процес все повече 
ще се видоизменят и усъвършенстват с цел повишаване на ефек-
тивността им и ускоряване на реализацията на иновациите. Важни 
обстоятелства в тази насока са все по-голямото натрупване на зна-
ния в световен мащаб и все по-разширяващите се глобални въз-
можности за пряк достъп на предприятията до тях. Това означава, 
че връзките с околната среда ще стават все по-тесни и все по-
гъвкави както по отношение на обема знания, така и по отношение 
на възможността за бързо оползотворяване, внедряване в практи-
ката и реализиране на резултатите. Несъмнено в тази насока ще се 
усъвършенстват и изменят индикаторите, с които ще измерваме то-
зи процес на развитие. 

При избора на приоритетни сектори следва да се има предвид 
комбинацията между няколко основни критерия: 

• Наличие на структурен дисбаланс в световен мащаб 
• Висока добавена стойност или потенциал за значителното ѝ 

увеличаване 
• Висок износен потенциал 
• Съществуващ опит в сектора 
• Наличие на образователни структури 
• Асоциации и поддържащи организации 
• Наличие на секторни шампиони 
• Капацитет за иновации. 
Използвайки посочените критерии, могат да бъдат изведени 

сектори, които в най-голяма степен отговарят на тези условия и къ-
дето следва да се активира клъстерният потенциал чрез целенасо-
чени мерки към: 

1. информационните и комуникационните технологии 3/13, 
2. електрониката и електротехниката, 
3. аграрния клъстер (земеделието и хранително-вкусовата 

промишленост), 
4. здравния туризъм, 
5. автомобилостроенето и негови компоненти, 
6. текстила, облеклото и дизайна, 
7. творческите индустрии и НИРД. 
В тези сектори България има известни конкурентни предимст-

ва като благоприятно географско разположение, достъп до пазарите 
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на ЕС, сравнителна обезпеченост с човешки ресурси, все още ниски 
разходи за труд. Допълнително тези сектори могат да генерират ре-
гионална заетост и да обезпечат по-балансирано развитие. Следва 
да се подчертае, че тези сектори не ограничават заетостта до кадри 
с едно и също ниво на квалификация, а се наемат и служители с 
различни умения и опит. 

Списъкът от изведените сектори взема предвид дългосрочни-
те аспекти на програмирането. Освен тези идентифицирани секто-
ри, се оставя възможността за допълнителни клъстери, които могат 
да бъдат включени, в случай че бизнесът се организира и за тях бъ-
де направена аргументирана и подходяща обосновка. 

Мерките от ОП ИК 2014 – 2020 ще бъдат приоритетно насоче-
ни към най-перспективните клъстери в дадените сектори. Това не е 
политика на преференциално третиране на определени фирми или 
групи фирми, а на целенасочено създаване на звена на национална 
конкурентоспособност чрез включване на максимално широк кръг 
заинтересовани в процеса на клъстерно развитие. Това дава осно-
вание и за принципната позиция на финансиране на единно звено 
за координация, което има максимално широко и легитимно предс-
тавителство. 

Основен фокус се поставя върху развитието на иновациите и 
синергичното сътрудничество в дадените клъстери, така че да се 
подпомогне тяхната конкурентоспособност на базата на висока до-
бавена стойност. За постигане на максимална ефективност, освен 
хоризонталните политики, ОП ИК 2014 – 2020 ще финансира някол-
ко значими проекта, които да предоставят споделена физическа 
инфраструктура на приоритетните сектори и да отговорят в макси-
мална степен на нуждите от услуги и познание на предприятията в 
тях. Централизираното предлагане на тези услуги ще реализира 
ефективност от гледна точка на разходите по предлагането, но и ще 
доведе до интензивно взаимодействие между различните предста-
вители на клъстера поради близостта им, допълнително спомагайки 
клъстерното развитие. 

Този раздел е разработен съгласно Проект на образец и насоки 
за съдържание на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност – 2014 – 2020“. Тя ще допринесе за постигане на интелиген-
тен, устойчив и приобщаващ растеж. Основните приоритети на стра-
тегия „Европа 2020“ са подчинени на една основна цел, а именно „по-
вече работни места и подобряване на жизненото равнище“. 

 
Стратегия „Европа 2020“ 
 
Стратегията „Европа 2020“ е водещ стратегически документ на 

ниво Европейски съюз, на който се подчиняват редица национални 
документи. Националната програма за развитие „България 2020“, 
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Националната програма за реформи и Конвергентната програма на 
РБ 2012 – 2015 са разработени в съответствие с „Европа 2020“. 

С оглед на разработването на програмните документи за пе-
риода 2014 – 2020 е представено „Становище на службите на Коми-
сията относно разработването на споразумение за партньорство и 
програми в България за периода 2014 – 2020 г.“. Като се имат пред-
вид специфичните препоръки на ЕС за България, в становището са 
посочени приоритетите, които Комисията би желала да съфинанси-
ра в България за следващия програмен период, включващи: 

1. Повишаване на участието в пазара на труда чрез подобряване 
на заетостта, социалното приобщаване и образователните политики; 

2. Благоприятна за иновации бизнес среда; 
3. Модерна инфраструктура за растеж и работни места; 
4. Екологосъобразна икономика и икономика с ефективно из-

ползване на ресурсите; 
5. Укрепване на капацитета на държавната администрация, 

управлението и съдебната власт. 
Посочените приоритетни области съответстват на тематични-

те цели, изведени в Становище/Работен документ на службите на 
Комисията относно елементите на Общата стратегическа рамка 
2014 – 2020 за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФЗСР и ЕФРМД. С цел по-добра 
координация между структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС и фокусиране на ресурсите за изпълнение на целите на Страте-
гия „Европа 2020“ и Националните програми за реформи ЕК решава 
да определи 11 тематични цели и съответстващите им инвестици-
онни приоритети, които да бъдат подпомагани от фондовете. 

Въз основа на направения социално-икономически анализ за 
подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за пар-
тньорство на Република България за периода 2014 – 2020 г. и в съ-
ответствие на приоритетите в Стратегия „Европа 2020“, Национал-
ната програма за развитие 2020, Националната програма за рефор-
ми и съпътстващите ги стратегически документи Договорът за парт-
ньорство на България се структурира около четири стратегически 
приоритета за финансиране: 1. Стратегически приоритет „Об-
разование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж“; 2. 
Стратегически приоритет „Иновации и инвестиции за интелиген-
тен растеж“; 3. Стратегически приоритет „Свързаност и зелена 
икономика за устойчив растеж“; 4. Стратегически приоритет 
„Добро управление и достъп до качествени обществени услуги“. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност – 
2014 – 2020“ адресира стратегически приоритет 1. „Образование, 
квалификация и заетост за приобщаващ растеж“; 2. „Иновации и ин-
вестиции за интелигентен растеж“ и стратегически приоритет 3. 
„Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж“ от споразуме-
нието за партньорство. ОП ИК 2014 – 2020 и споразумението за 
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партньорство се разработват паралелно на принципа на интегриран 
подход, който осигурява необходимото съответствие и съгласува-
ност между двата програмни документа. 

В Становището на службите на Комисията относно разра-
ботването на споразумение за партньорство и програми в България 
за периода 2014 – 2020 г. се поставя акцент върху пренасочването 
на фокуса на разходите към научноизследователска дейност и 
иновации, подкрепа за малките и средните предприятия (МСП), 
качественото образование и обучение, вкл. пазарите на труда да 
насърчават качествената заетост и социалното сближаване, 
осигурявайки по този начин най-висока производителност, ин-
тегриране на целите, свързани с изменението на климата и пре-
минаване към ресурсноефективна нисковъглеродна икономика. 
Подчертава се необходимостта от концентриране на средствата 
от ЕСИФ върху приоритетни области за максимизиране на ре-
зултатите, които следва да бъдат получени, а не предоставяне 
на слабо финансиране в много области. Средствата от ЕСИФ мо-
гат да се използват не само за съфинансиране, но също и за фи-
нансиране на инвестиции, които са допълващи и свързани с проек-
ти, финансирани от ЕС, по-специално на регионално и местно ниво. 

Следва да се търсят полезни взаимодействия не само 
между петте фонда по ОСР, но също така и с други инструменти 
на ЕС, като „Еразъм за всички“, „Хоризонт 2020“ и Програмата за 
социална промяна и социални иновации, Програмата „LIFE“ и Меха-
низма за свързване на Европа (CEF). В становището на Комисията 
се посочва значителната роля на финансовите инструменти в из-
пълнението на целите на политиката на ЕС чрез предоставяне на 
по-гъвкави и устойчиви форми на финансиране и привличане на 
частни инвеститори със значителни ливъридж ефекти. 

Най-сериозен принос за по-добрите позиции на България има 
класирането в няколко сфери: макроикономическа стабилност, 
технологичен потенциал, пазар на труда, инфраструктура, 
стратегически подход към иновациите. 

Разглежданата стратегия насочва усилията на Европа и сът-
рудничеството с трети държави. Целта е насочена към търсенето на 
отговор на такива предизвикателства като изменението на климата, 
енергийната сигурност, здравеопазването и застаряването на насе-
лението. Тя предвижда намесата на публичния сектор да се използ-
ва, за да се насърчи развитието на частния сектор и за да се отст-
ранят пречките, които възпрепятстват достъпа на идеи до пазара. 
Несъмнено се включват липсата на финансови средства, разпокъ-
саността на системите и пазарите за изследователска дейност. Към 
негативните фактори се отнасят също недостатъчното използване 
на обществени поръчки за целите на иновациите и бавното утвърж-
даване на стандарти. 
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Последните изследвания показват, че постигането на целта от 
стратегия „Европа 2020“ за увеличаване на инвестициите в науч-
ноизследователска и развойна дейност на 3 % от БВП може да 
създаде 3,7 млн. работни места и да увеличи годишния БВП с близо 
795 млрд. EUR до 2025 г. Ще са необходими 1 млн. допълнителни 
изследователски кадри. 

Ако не се преобрази Европа в съюз за иновации, иконо-
миките ни ще залинеят. Иновациите са разковничето за пости-
гането на устойчив растеж и по-справедливи и по-екологични 
общества. Единственият начин за създаването на устойчиви и 
добре платени работни места, които да издържат на натиска на 
глобализацията, е радикалната промяна на резултатите на Ев-
ропа в областта на иновациите. 
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ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КЛАСАЦИЯТА 

ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС 
 

гл.ас. Таня Б. Гигова 
 
 
В статията се анализира позицията на България в междуна-

родната класация за правене на бизнес по методологията на Све-
товната банка. Изследва се позицията на България за периода 2004 
– 2014 г. 

Индексът за правене на бизнес, изготвян от Световната банка 
[3], дава оценка за правилата за бизнес в повечето икономики по 
света. Индексът за правене на бизнес дава количествени стойности 
за 10 отделни показателя, като в издание на индекса от 2012 г. са 
включени 183 страни. През 2011 г. България заема 59-о място от 
183 страни, което според обновената методология представлява 
влошаване с две места. Така страната се нарежда след Антигуа и 
Барбуда и Тонга, но е преди Самоа и Панама. Извадката на страни-
те от Европейския съюз и Източна Европа показва, че България е 
във втората половина на класацията, но все пак позицията ѝ е по-
добра от тази на страни като Италия, Полша, Чехия, Турция и Гър-
ция. През 2012 г. България заема 64-то място, а през 2013 г. заема 
66-о място, което е изоставане с два пункта спрямо предходната 
година. В издание на индекса от 2014 г. са включени 189 страни. По 
новата методология през 2013 г. страната е на 57-о място, а през 
2014 г. – на 58-о (Фиг. 1.), което представлява изоставане с едно 
място, т.е. запазва се тенденцията на изоставане. 

В предишни публикации са анализирани причините за неза-
видното 57-о място на страната ни по отношение на международна-
та конкурентоспособност за 2013 г. [1] и мястото на страната в меж-
дународните класации на United Nations, The Fraser Institute 
(Canada), The Heritage Foundation, Тhe Wall Street Journal, World 
Economic Forum, Property Rights Alliance, United Nations [2]. 

На Фиг. 2 е показана позицията на страната за периода от 
2006 до 2014 г. По старата методология България заема 69-о място 
за тази година, позицията се подобрява само в две години – 2008 и 
2009, когато са съкратени множество от административните проце-
дури, след което бележи постоянно влошаване. Какви са причините 
за тази тенденция? 
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Фиг. 1. България и позицията ѝ в Европа 
 

 
Източник: Doing Business 2014. 

 
Фиг. 2. Позиция на България в Индекса за правене на бизнес 
през годините 

 

 
Източник: Doing Business 2014. 
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Индексът на правене на бизнес, направен от Световната бан-
ка за 2014 г. [4, 5], поставя страната на 58-о място от 189 страни. 
Този индекс дава оценка за правилата на бизнеса. На Фиг. 3 са 
представени критериите на индекса и мястото, което заема Бълга-
рия в международната класификация на Световната банка. 

 
Фиг. 3. Показатели за България на Индекса за правене на бизнес 

 

 
Източник: Doing Business 2014. 

 
Започване на бизнес 
В периода 2004 – 2009 г. значително се улеснява започването 

на бизнес в страната. Процедурите за регистриране на фирма на-
маляват близо три пъти – от 11 на брой на 4. Основната причина е 
изнасянето на Търговския регистър извън съдебната система през 
2008 г. и въвеждането на повече модерни технологии в процедури-
те. Намалява се изискуемият минимален капитал за започване на 
бизнес през 2009 г. Тези положителни стъпки довеждат и до сериоз-
но съкращаване на сроковете за започване на бизнес – от 32 дни 
през 2004 г. на 18 дни през 2010 г. В момента административните 
процедури за започване на нов бизнес в страната са 4 на брой и от-
немат 18 дни за тяхното изпълнение, а разходите са 1 % от дохода 
на глава от населението. През 2014 г. страната е класирана на 65-о 
място (Фиг. 4), което представлява изоставане със седем места 
спрямо 2013 г. 
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Фиг. 4. Класиране на България и други икономики по показател 
„започване на бизнес“ 

 

 
Източник: Doing Business database. 

 

Фиг. 5. Издаване на разрешително за строеж 
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Издаване на разрешение за строеж 
При този критерий се отчита значително влошаване. Процеду-

рите за получаване на разрешително за строеж се увеличават от 19 
дни през 2006 г. до 23 дни през 2012 г. Заедно с това нарастват 
нужното време и разходите (Фиг. 5). За 2014 г. страната изостава с 
8 места и е класирана на 118 място. Резултатите от изследването 
показват, че издаването на разрешително за строеж отнема 104 
дни, процедурите са 18 на брой и е свързано с разходи 222,9 % от 
дохода на глава от населението, като положителната промяна тук е 
по отношение на свиването на разходите за придобиване на разре-
шително за строеж с 14,4 % от дохода на глава от населението 
спрямо предходната година. 

Достъп до електричество 
По показателя „Достъп до електричество“ страната е класира-

на на 135-о място, което представлява изоставане с 3 пункта спря-
мо 2013 г. В момента в България свързването с електричество е в 6 
отделни процедури, отнема 130 дни и струва 320 % от дохода на 
глава от населението, като през последната година разходите на-
маляват с 20,7 % от дохода на глава от населението. Най-скъпата и 
бавна процедура е при външното свързване, което средно се прави 
за 37 календарни дни и струва 31 135 лв. 

Регистриране на собственост 
Разходите за регистрация намаляват близо десетократно от 

10,4 % през 2004 г. до 1,5 % през 2012 г. През 2014 г. в категорията 
„Регистриране на собственост“ страната изостава с 5 места и се кла-
сира на 62-ро място. Административните процедури, необходими за 
регистриране, са 7 на брой, необходимото време е 14 дни, а разходи-
те са 2,9 % от стойността на имота. Може да се обобщи, че за изми-
налата година не са направени никакви промени в тази категория по 
отношение на броя процедури, времето и необходимите разходи. 

Получаване на кредит 
По показателя „Достъп до кредит“ страната е класирана на 28-о 

място за 2014 г. (Фиг. 6). Въпреки изоставането с 4 места в класацията 
спрямо 2013 г. достъпът до кредит все още е най-добрият показател за 
страната. Промяната по отношение на този показател е повишаването 
на покритието на населението от 56,3 % до 61 %. България е над 
средните стойности за Европа и Централна Азия, който са 17 %. 

Защита на правата на инвеститорите 
По отношение на защитата на правата на инвеститорите е на-

лице липса на промяна в точките (Фиг. 7). За 2014 г. изоставането е 
с едно място и се нареждаме в класацията на 52-ро място, но все 
още страната е с 13 места над средното за Европа и Централна 
Азия – 65-о място. Този показател е от съществено значение, тъй 
като се знае, че доброто прилагане на правата на собственост и си-
гурната защита привлича инвеститори. 
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Фиг. 6. Класиране на България и други икономики по показател 
„Достъп до кредити“ 

 

 
Източник: Doing Business database. 

 
Фиг. 7. Защита на правата на инвеститорите 
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Плащане на данъци 
По показателя „Плащане на данъци“ се отчита подобрение. 

Процедурите за плащане намаляват от 31 през 2006 г. на 17 през 
2008 г., след което няма промяна (Фиг. 8). Общите данъчни разхо-
ди, измерени като процент от печалбите, продължават да се свиват 
поради постепенното намаляване на корпоративните данъци и со-
циалните осигуровки, както и поради въвеждането на плосък данък 
върху доходите на физически лица през 2008 г. През 2014 г. по този 
показател страната е класирана на 81-во място, при което има из-
качване в класацията с 3 места спрямо предходната година. Проце-
дурите и данъчната тежест са на нива, близки до средните, но вре-
мето е почти двойно повече, което може да се обясни с недостатъч-
но усъвършенстваната система за електронни разплащания и лип-
сата на взаимодействие между различните звена на администраци-
ята. В тази категория страната е с 10 места над средните за Европа 
и Централна Азия – 91-во място. 

 
Фиг. 8. Плащане на данъци 

 

 
 

Източник: Doing Business 2014. 
 
Международна търговия 
По показателя „Международна търговия“ България е класира-

на на 79-о място за 2014 г., като средното за региона Европа и Цен-
трална Азия е 107-о място (Фиг. 9), което е покачване със 7 места 
спрямо 2013 г. и е на базата на намаляването на цените за износ и 
внос – със 151 долара намаляват разходите за износ на контейнер 
стоки, а със 181 долара на контейнер намаляват разходите за внос. 
Времето за износ е 20 дни, а за внос – 17 дни. 
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Фиг. 9. Класиране на България и други икономики по показател 
„Международна търговия“ 

 

 
Източник: Doing Business database. 

 
Фиг. 10. Изпълнение на договори 

 

 
 



ИКОНОМИКА 

 71 

Изпълнение на договори 
По показателя „Изпълнение на договори“ страната запазва 

миналогодишната си позиция – 79-о място. Няма промяна (Фиг. 10) 
нито в позицията, нито в точките или основните показатели. Проце-
дурите са 38 броя, разходите са 23,8 % от претенцията, а времето е 
564 дни. Страната остава слаба в този показател. 

Закриване на фирма 
По показателя „Закриване на фирма“ за 2014 г. в класацията 

страната е на 92-ро място, т.е. налице е изоставане с едно място 
спрямо предходната година. Положителна е промяната към увели-
чение на възстановяваните средства след фалит до 32,6 цента за 
долар, като средните за региона Европа и Централна Азия са 37,1 
цента за долар, а в страните с висок доход на глава от населението 
(OECD) – 70,6 цента за долар. Слабото място е по отношение на 
твърде голямата продължителност – 3,3 години (Фиг. 11). 

 
Фиг. 11. Закриване на фирма 

 

 
 

Източник: Doing Business 2014. 
 
Обобщение 
България е над средните равнища в региона по показателите 

„Достъп до кредит“, „Защита на правата на инвеститорите“, „Плаща-
не на данъци“ и „Международна търговия“. По всички останали по-
казатели е под средните равнища в региона. Най-наложителните 
промени, които трябва да се предприемат, са намаляване на регис-
трационните, лицензионните и разрешителните режими и въвежда-
не на прозрачни правила. Покачване в класацията спрямо пред-
ходната година има само при показателите „Плащане на данъци“ с 
три пункта и „Международна търговия“ със седем пункта. През годи-
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ните се наблюдава значително улеснение на започването на бизнес 
и плащането на данъци, но липсват реформи за подобряване на 
процедурите по несъстоятелност. 
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РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ 

НА РАБОТНА СИЛА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ТРУДА 
 

доц. д-р Тони Михова 
ст. преп. Анет Арабаджиева 

 
 
Разминаването на търсенето и предлагането на работна сила 

е актуален и изключително важен проблем, обхванал целия свят. 
Това предизвиква нашите научни интереси и освен анализ на пуб-
ликациите по темата, проведохме и собствено изследване, с чиито 
резултати ще ви запознаем. Изследването обхваща 1000 български 
работодатели, 20 чуждестранни работодатели и 2000 студенти; 
направено е в периода октомври 2012 – октомври 2013 г. чрез анке-
ти и интервюта. 

Участниците в изследването са предимно мениджъри и специ-
алисти по човешки ресурси, работещи в предприятия от секторите 
електротехника, електроника и машиностроене, химическа промиш-
леност, мебелна промишленост, строителство, хранителна промиш-
леност, търговия и туризъм. 

Студентите са главно от Техническия университет (ТУ) – Со-
фия, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), 
Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, Пловдив-
ския университет (ПУ), Софийския университет (СУ) и Университета 
по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София. 

Целта на доклада е да покаже на базата на анализа на резул-
татите от изследването някои от основните причини за разминава-
нето между търсенето и предлагането на работна сила, както и пре-
поръките, които дават участниците за преодоляването им. 

Разбира се, преди всичко е важно да покажем тенденциите в 
световен мащаб по изследвания въпрос. 

В световен мащаб през последните десетилетия основен по-
казател на икономическата статистика, следен от всички институции 
и обществеността, е коефициентът на безработица. [1] 

За характеризирането на състоянието на пазара на труда се 
използват също и други индикатори: заетост, работна сила и брой на 
работните места. Подобен индикатор е и коефициентът на незаетите 
работни места, изчисляван на тримесечие от НСИ и Евростат. Кое-
фициентът на незаетите работни места представлява процентното 
съотношение на броя на незаетите позиции към този на всички (заети 
и незаети) работни места в икономиката на една държава. Икономи-
ческите изследвания показват, че при липса на значителен дисба-
ланс между търсене и предлагане на пазара на труда по време на 
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икономическа експанзия коефициентът на безработица се понижава, 
докато този на вакантните позиции нараства (т.е. разкриват се повече 
нови работни места, част от които остават незаети в краткосрочен 
план), докато в периоди на рецесия се наблюдава обратната тенден-
ция. Следователно къде ще попадне една страна по тези показатели 
зависи от фазата на бизнес цикъла, в която се намира. 

Данните на Евростат за свободните работни места от първото 
тримесечие на 2013 г. в страните от Европа до значителна степен 
потвърждават тази прогноза. [1] 

Къде е мястото на България? 
Обзорът на публикациите по тази тема ни дава възможност да 

откроим като най-ясен анализа на Димитрия Гавалюгова от Инсти-
тута за пазарна икономика в статията „Безработица и свободни ра-
ботни места: Къде се намира България?“, който представяме в син-
тезиран вид. 

 
Графика 1. Безработица и свободни работни места в Европа 
 

 
 
Ако разгледаме графиката, можем да направим извода, че 

България попада по-скоро във втората група. Графика 2 показва 
динамиката на двата показателя в страната за петгодишния период 
от началото на 2008 г. Очаквано се наблюдава спад при коефициен-
та на незаетите работни места и ръст на нивото на безработицата. 



ИКОНОМИКА 

 75 

Според данните на НСИ за 2012 г. процентът на вакантните позиции 
е възможно да се равнява на около 15 000 незаети работни места в 
България за първото тримесечие на 2013 г. – понижение от близо 18 
000 за същия период на предходната година. Поглеждайки към сек-
торите, в които са свободните позиции, прави впечатление, че за 
целия разглеждан период над една пета от вакантните работни мес-
та са в областта на държавното управление. 

 
Графика 2. Динамика на безработицата и свободните работни 
места в България 

 

 
 
Какво показват данните? 
1. На европейско ниво съществува несъответствие между на-

личието на голям брой незаети работни места в едни страни и на 
високо ниво на безработица в други. Изглаждането на това несъот-
ветствие чрез мерки като повишаване на мобилността и адаптив-
ността на работната ръка несъмнено би довело до позитивни ико-
номически резултати в страните от региона. 

2. Проблемът с безработицата в България е много по-силно 
изразен, което предполага преди всичко провеждане на структурни 
промени, които да доведат до създаването на нови работни места. 

Какви са основните тенденции в САЩ по изследвания проб-
лем? 

С възстановяване на икономиката се очакват милиони нови 
работни места през следващото десетилетие, както и нарастваща 
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нужда от образовани служители, които да заемат свободните пози-
ции. Но висшето образование в момента е в застой и според учени 
от Университета в Джорджтаун икономиката ще се изправи пред не-
достиг на 5 млн. работници с необходимото образование и квали-
фикация до 2020 г. Според проучването когнитивни умения като ли-
дерство, комуникативност и аналитично мислене ще бъдат най-
търсени, за разлика от физическите умения, които с времето ще из-
губят стойността си. [2] 

Американските компании са изправени пред дефицит на ра-
ботна сила с умения в областта на науката, технологиите, инжене-
ринга и математиката – т.нар. „STEM умения“ (Science, Technology, 
Engineering & Mathematics). Според скорошно проучване, подкрепе-
но от предприемача и доскорошен кмет на Ню Йорк Майкъл Блум-
бърг, Стив Балмер от Microsoft и Джейми Даймън от JP Morgan 
Chase, Америка ще се изправи пред недостиг от 224 000 високотех-
нологични работници до 2018 г. 

Американската технологична индустрия е разкрила нови 64 
000 работни места, свързани със софтуера. С разширяването на 
работната сила спада средната работна заплата на служителите с 
около 2 %. За 2012 средното годишно възнаграждение на служител 
в софтуерната област е около $99 000, което е с $2000 по-малко от 
предходната година, съобщава TechAmerica Foundation в годишния 
си доклад. [3] 

В какво се изразява разминаването между търсенето и пред-
лагането на работна сила на европейско равнище? 

Въпреки ефектите на кризата върху трудовия пазар в края на 
2009 г. във Великобритания например има 450 000 незаети работни 
места, а в Холандия – 118 000. Броят на незаетите позиции в ИКТ 
сектора в момента е около 300 000, в т.ч. в Италия има недостиг на 
10 100 IT специалисти, в Полша – на 18 300, в Испания – на 41 800, 
в Германия – на 87 800. Европейската комисия изчислява, че до 
2015 г. недостигът на работници в областта на ИКТ ще бъде между 
384 000 и 700 000 души. Това илюстрира трудностите, които срещат 
работодателите при наемане на работна ръка с нужните компетен-
ции. Като цяло прогнозите сочат недостиг на специалисти в сферата 
на технологиите, математиката, инженерните науки (т.нар. „STEM 
умения“). В периода на криза липсата на служители с такива умения 
временно бе облекчен, но последните данни показват, че недости-
гът отново се увеличава. В същото време очакванията са през 
следващите години работната сила на Европа да намалява в резул-
тат на драматичните промени във възрастовата структура на насе-
лението. При сценарий за нулева миграция населението в трудос-
пособна възраст в ЕС ще намалее с 10 % през 2030 г. и с 20 % през 
2060 г. [4] 
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Cedefop (Европейската агенция за професионално образова-
ние и обучение) прогнозира в периода 2010 – 2020 г. да има търсене 
на специалисти за 73 млн. работни места в резултат на смяната на 
поколенията (пенсиониране на възрастните работници). Особено 
остро ще стои този проблем в определени професионални области 
като физика, математика, инженерни науки, здравеопазване и др. В 
частност очаква се бизнесът да създаде около 7 млн. нови работни 
места за техници и свързаните с тях професии. Казано с други думи, 
нетният ефект за заетостта до 2020 г. е общо 80 млн. допълнителни 
работни места. На този фон очакванията са за нарастващо търсене 
на висококвалифицирани специалисти и намаляващо търсене на 
хора с ниска квалификация. [4] 

В същото време увеличеният брой висококвалифицирани и 
съответно високоплатени специалисти ще доведе до повишаване на 
стандарта на живот, а оттам и до по-високо потребление на стоки и 
услуги. Тази тенденция предполага необходимостта и от работници, 
заети в сферата на търговията и услугите. Макар нуждата от работ-
ници със средно ниво на квалификация да нараства с по-малки тем-
пове от тези с висока квалификация, те пак ще формират около 50 
% от работната сила, като по-специално търсене ще има на кадри с 
технически умения. [4] 

Безработицата сред хората с начално и по-ниско от средно 
образование непрекъснато расте, като през периода 2000 – 2008 г. е 
била 10 – 12 %, а през 2009 г. достига 14 %. Обратна е тенденцията 
при безработните с образование над средното – техният дял за съ-
щия период намалява до 6 %, а безработните с висше образование 
са 4 – 5 %. [4] 

 
Резултати от изследването 
 
Участвалите в проучването мениджъри и специалисти по уп-

равление на човешки ресурси посочват, че най-висок процент от 
изискванията в длъжностните характеристики в предприятията им 
са за степен на образование „средно специално“. На второ място са 
поставени изискванията за висше образование – бакалавърска и 
магистърска степен. С най-високи изисквания към степента на при-
тежаваната квалификация са длъжностите от сектор „Електроника“, 
„Електротехника“, „Машиностроене“. Разликата в съотношението 
висококвалифициран – нискоквалифициран персонал се увеличава 
поради високото ниво на технологиите в тези производства и мо-
дерното оборудване. 

70 % от анкетираните участници посочват, че кандидатите за 
обявените свободни места не отговарят на изискванията, подреде-
ни, както следва: комуникативност, справяне с проблеми, принос 
към екипния успех, непрекъснато учене и усъвършенстване, ориен-
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тация към качество и грижа за клиента и работа с инструменти, тех-
ника и технология. Те заявяват, че при съвременното динамично 
развитие на процесите в бизнеса, свързани с конкурентоспособ-
ността, наличието на диплома за степен на образование невинаги е 
доказателство за достатъчно знания и умения. 

Резултатите и от това проучване показват, че има разминава-
не между потребностите на икономиката и кадрите, които се подгот-
вят от средното и висшето образование. Тази тенденция се задъл-
бочава с годините. Предприятията в България трудно намират за 
своята дейност квалифицирани работници (70 %), оперативни ръко-
водители (65 %), мениджъри (60 %). Лесно се намират нискоквали-
фицирани работници (75 %). По-скоро лесно предприятията нами-
рат административни служители, юристи и финансисти, специалис-
ти по персонала. 

Главните причини за трудното намиране на персонал са отлив 
на младите хора от техническите специалности (40 % от предприяти-
ята са посочили този отговор), несъответствие на образователните 
стандарти, учебното съдържание и програми с потребностите на биз-
неса (45 %), физически недостиг и застаряване на работната сила (37 
%), формално провеждане на учебните стажове и практики (36 %) и 
ниско качество на професионалното и висшето образование (35 %). 
Резултатите по сектори показват, че най-голям дефицит на млади 
хора с технически специалности има в сектор „Машиностроене“. 

Освен застаряването на работната сила, като се вземат пред-
вид и миграционните процеси – напускане на страната от предимно 
млади висококвалифицирани специалисти, отливът на младите хо-
ра от техническите специалности и изборът им на „модерни“ такива, 
за които впоследствие не могат да си намерят работа, оголването 
откъм кадри на цели отрасли на икономиката е неизбежно. 

Според участниците в анкетното проучване завършващите 
средно професионално образование не са достатъчно подготвени 
за работа като квалифицирани работници (40 %), специалисти (39 
%), работници по поддръжка (35 %), оператори на машини и съоръ-
жения (30 %). По-скоро добре са подготвени кадрите за админист-
ративен персонал (40 %). 

От проучването ясно се вижда, че подготовката на кадрите, 
завършващи средно образование, не е достатъчна. Причините за 
това са комплексни. Учебниците в професионалните училища не са 
актуализирани от години, сериозен проблем е неправилното разп-
ределение между практиката и теорията. В учебните планове се от-
деля много време на общообразователните предмети за сметка на 
обучението по специалността. Като прибавим остарялата матери-
ално-техническа база и липсата на стажове в работна среда (или 
формалното им протичане), картината се изяснява. 
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Не на последно място като фактор са и преподавателите – 
тяхната компетентност е от голямо значение за качеството на пре-
подаването. За постигане на това качество е необходимо непрекъс-
нато поддържане и повишаване на квалификацията на преподава-
телите, атестация, връзка на учителите с предприятията, свързани с 
преподаваната от тях специалност. 

По аналогичен начин стоят нещата и по отношение на висше-
то образование. Напълно подготвени от висшите училища мени-
джъри, оперативни ръководители и квалифицирани работници ня-
ма. Най-слаба е подготовката на кадри за оперативни ръководители 
(45 %) (от анкетираните фирми са посочили, че тези кадри не са или 
по-скоро не са подготвени), технолози и технически специалисти (40 
%), мениджъри и квалифицирани работници (35 %). Най-добра 
оценка за подготовката във ВУЗ е дадена на IT специалистите – 56 
% от предприятията считат, че са добре подготвени; на администра-
тивните служители – 54 %; на финансистите – 451 %; на търговците 
– 38 %. Дефицит в знанията има за всички позиции, като най-голям 
е при оперативните специалисти и технолозите, квалифицираните 
работници и мениджърите. 

Интерес представляват резултатите от изследването, прове-
дено със студенти от Техническия университет – София, Универси-
тета за национално и световно стопанство – София, Университета 
по хранителни технологии – Пловдив, Пловдивския университет, 
Софийския университет и Университета по архитектура, строителс-
тво и геодезия. 

80 % от тях посочват, че най-същественият проблем при тях-
ното образование е незадоволителната практическа ориентация. С 
това те обясняват липсата на адекватни знания и умения за упраж-
няване на съответната професия в реална работна среда. 60 % от 
тях твърдят, че учебното съдържание при теоретичното обучение не 
е осъвременено. Преподават се неща, които вече не са актуални, 
тъй като и връзката на преподавателите с бизнеса е прекъсната. 
Няма система за прогнозиране на необходимостта от кадри дори в 
краткосрочен план. 

Участниците в изследването в по-голямата си част – 68 %, 
смятат, че не притежават изискуемите от работодателите комуника-
тивност, справяне с проблеми, принос към екипния успех, непрекъс-
нато учене и усъвършенстване, ориентация към качество и грижа за 
клиента и работа с инструменти, техника и технология. 

Всичко това предопределя ниското самочувствие и неувере-
ност на студентите като бъдещи специалисти. 

Ако обобщим, основните изводи от анализа на резултатите от 
изследването в синтезиран вид са: нови изисквания към уменията и 
компетенциите на работната сила и неадекватно образование на 
изискванията на работодателите. 
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Какъв е европейският опит за преодоляване на някои от проб-
лемите, свързани с разминаването между търсенето и предлагането 
на работна сила? 

В резултат на икономическата и финансова криза стана ясно, 
че в основата на трудностите, с които се борят европейските трудо-
ви пазари, стоят структурни слабости. Това се казва в анализ на 
BUSINESSEUROPE за състоянието на европейските пазари на тру-
да. В документа, озаглавен „Тласкане на Европа към заетост“, се 
посочва значимостта на реформите на трудовия пазар за връщане-
то на Европа към пътя на растежа и заетостта. [4] 

Сред ключовите мерки, които BUSINESSEUROPE препоръчва, са: 
- въвеждане на нови форми на договорни отношения между 

работници и работодатели, позволяващи по-голяма гъвкавост на 
наемането на работна сила; 

- подобряване на системите за договаряне на работните заплати; 
- преминаване към по-активни политики на трудовия пазар, 

успоредно с реформи на системите за социално осигуряване; 
- актуализиране на уменията на работната сила с цел покри-

ване на изискванията на пазара на труда; 
- разработване на инструменти за валидиране на знания и 

умения, придобити по неформален път; 
- подобряване на качеството и приложимостта на квалифика-

ционните курсове, в т.ч. на качеството на преподавателите; 
- създаване на класация на университетите на базата на при-

годността на студентите за ефективно включване в трудовия пазар; 
- намаляване на бюрокрацията с цел насърчаване на предп-

риятията за предоставяне на места за стажуване; 
- стимули за увеличаване на привлекателността на професио-

налното образование и обучение, и др. 
 
Заключение 
 
Последната икономическа и финансова криза доказа струк-

турните слабости на трудовите пазари в Европа. Именно в преодо-
ляване на тези слабости трябва да съсредоточим усилията си за 
радикални реформи. 

Ефектите от тези неизправности се усещат от европейските 
граждани и фирмите – 23 млн. мъже и жени са без работа; изключи-
телно висока е младежката безработица. В същото време Европа не 
разполага с квалифицирана работна сила и иновативна бизнес об-
щност. [4] 

В материала създадохме представа за безработицата в све-
товен мащаб на базата на публикуваните анализи. 

Направихме опит на базата на анализа на резултатите от про-
веденото изследване да маркираме някои от причините, довели до 
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разминаването между търсенето и предлагането на работна сила на 
българския пазар на труда, както и да дадем някои насоки за про-
веждане на реформи. 

Не може да има никакво съмнение, че реформите на пазара 
на труда са спешно необходими. Фактите и цифрите за икономичес-
кия растеж, ръста на производителността на труда и ефективността 
на трудовия пазар говорят сами за себе си. 

В сравнение с други икономики Европа не е вече просто изп-
равена пред риск от влошаване на конкурентоспособността. Ние 
вече сме в такава ситуация. Това се отнася например за качеството 
и уместността на нашите образователни системи, липсата на гъвка-
вост на трудовите ни пазари и ефективност на системите ни за со-
циална защита. 
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

НА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА 
 

проф. д.п.н. Георги Л. Манолов 
 
 
Изборите във всички страни по света се правят по определен 

тип избирателна система, включваща конкретен набор от правила и 
механизми. Значимостта на избирателните системи от политологи-
ческа гледна точка едва ли е нужно да се доказва, защото се знае, 
че те са стимулиращ фактор за демократизирането на обществото и 
като такъв целят максимално точно диференциране и упражняване 
на властта (в държавата) от съответните субекти, влияят непос-
редствено върху изборното поведение на електората и въздействат 
косвено върху устройството и функционирането на политическите 
партии. Освен това избирателните системи имат и друго важно 
предназначение – да бъде осигурено възможно най-доброто и най-
справедливо представителство в органите на публичната власт (и 
особено в парламентите), разбира се, според изразената полити-
ческа воля на гласоподавателите. 

Сърцевината на всяка избирателна система е заложеният в 
нея един от двата принципа – на мнозинство или на пропорция, въз 
основа на което мандатите се разпределят между политическите 
партии и отделните кандидати. В зависимост от това избирателните 
системи се делят на два основни типа – мажоритарна (множестве-
на) и пропорционална (съразмерна). Има и трети тип национална 
избирателна система – смесена, или такава, която включва елемен-
ти и от двата принципа. Тук ще насочим вниманието си към пропор-
ционалната избирателна система, която е по-разпространена в све-
та и която с малки изключения се е прилагала (и се прилага) в цяла-
та ни следосвобожденска история. 

 
1. Същност на пропорционалната система 
 
Исторически тази избирателна система възниква по-късно, ко-

гато през 1883 г. е въведена най-напред в Швейцария. Теоретически 
обаче тя се развива по-рано и е свързана с името на френския ака-
демик Де Борда, който лансира идеята за пропорционалния вот още 
през 1770 г. 

За разлика от мажоритарната, при пропорционалната систе-
ма най-същественият факт е, че избирателят гласува за предва-
рително регистрирана партийна листа, а не за определено лице. 
Всички мандати се разпределят пропорционално съобразно подаде-
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ните за съответната партийна листа действителен брой гласове, ко-
ито избирателни листи според Л. Владикин биват твърди, частично 
изменяеми, свободни, съединени и централни. Но в съвременната 
избирателна практика са се наложили няколко вида листа (които 
най-често се използват), чиито по-характерни особености са: 

а) гласуване с твърди партийни листи 
При това гласуване списъкът с кандидатите е изготвен и ре-

гистриран от съответната партия и съдържа толкова имена, колкото 
са мандатите в района. Тук най-важен е редът, по който са подре-
дени кандидатите в партийната листа, защото най-напред се смя-
та за избран първият от листата, а след това останалите. Според 
т.нар. „изборен делител“, съответстващ на необходимия брой гла-
сове за получаване на един мандат, по математически път се уста-
новява броят на избраните кандидати. Това става, като общият 
брой на подадените действителни гласове се дели с изборния дели-
тел и по такъв начин се получава броят на полагаемите се мандати. 
И още нещо – извършва се и вторично разпределение на остатъч-
ните гласове (на национално или местно равнище), които отиват в 
полза на специалните партийни листи на национално равнище. С 
други думи партийните централи обикновено поставят на избираеми 
места своите лидери и фаворити (в листите), а избирателят е ли-
шен от възможността да прави каквито и да е промени в поредност-
та на листите (с твърди листи се гласува в 40 държави, измежду ко-
ито Австрия, Испания, Португалия, Норвегия, Аржентина, Чили и 
други, в т.ч. и България след 1989 г.). 

б) гласуване с динамични партийни листи 
Различното в случая е това, че всеки избирател има възмож-

ност да внася изменения в поредността на кандидатите в партийна-
та листа (например първият да стане трети, вторият – първи, и т.н.), 
т.е. допълнително да персонифицира вота си, без да е длъжен да 
се съобразява с наредените от партийните ръководства имена в 
листите. Този вот е известен още като преференциално гласува-
не, защото дава свобода на привържениците на отделните партии 
да правят вътрешно преподреждане на партийните кандидати, от-
читайки техните лични качества (така се гласува в Белгия, Финлан-
дия, Люксембург, Кипър, или общо в 17 държави). 

в) гласуване със свободни листи 
Отличителното при тези листи е, че те по никакъв начин не 

обвързват избирателя с определена политическа партия. Гласопо-
давателят е напълно свободен да изрази своите предпочита-
ния към определени кандидати, независимо от тяхната партий-
на принадлежност, тъй като съставя собствена листа, вписвайки в 
нея онези кандидати, които самият той прецени (ако листата е от 10 
души например в един район, избирателят може да подреди 10 кан-
дидати от различни партии). Или отново става дума за изборното 



проф. д.п.н. Георги Манолов 

 84 

панаширане, което, въпреки че се съпътства с технически труднос-
ти (при преброяването на бюлетините), продължава да бъде соли-
ден филтър за селекция на изявени кандидат-политици. Тези пре-
ференциални листи са въведени в България на изборите за Евро-
пейски парламент (2007 г.), като избирателите имат право само на 
една преференция. Това право обаче е абсолютно формално, тъй 
като последният в листата трябва да получи минимум 15 % от гла-
сувалите, за да измести първия в нея, което практически се оказва 
невъзможно (и нито един не е избран при този голям праг). 

г) изборна квота 
След като гласовете са преброени, се определя т.нар. „избор-

на квота“, или най-малкият брой гласове, който е необходим за из-
бирането на един депутат. Тази квота може да се определя както за 
всеки район поотделно, така и за цялата страна, а системите за из-
числяване на квотите са различни, от които ще разгледаме три: 

– Според системата на Томас Хеър квотата се намира, като 
броят на подадените гласове се раздели на броя на мандатите, а 
ако остане „висящ“ мандат, той се дава на онази листа, която има 
най-голям неизползван остатък от гласове. Но за да се разпределят 
наведнъж всички мандати, системата на Хеър е усъвършенствана 
от Х. Друпи и от швейцарския професор по математика Хагенбах-
Бишоф, които предлагат при определяне на квотата по формулата 
на Хеър: 

 
 гласове (Г) 

квота (К) = –––––––––––– 
 мандати (М) 

 
към знаменателя да се прибавят съответно числата 1, 2, 3, 4 и т.н., 
докато се получи такава квота, която позволява да се разпределят 
всички мандати без остатък, или 

 
 гласове (Г) 

квота (К) = ––––––––––––––––––––– 
 мандати (М) + 1, 2, 3... 

 
– Според метода на белгийския професор Виктор Д'Онт (ме-

тод на най-голямата средна) действителните гласове, подадени за 
всяка партийна листа, се делят последователно на 1, 2, 3, 4 и т.н., 
като получените остатъци се разпределят от големия към по-
малкия. Така онова частно, което заема такова последно място в 
този ред от намаляващи числа, равно на броя на депутатите, под-
лежащи на избиране в даден район, ще бъде необходимата квота. 
Този метод, както и всички избирателни системи изцяло облагоде-
телстват големите партии на изборите. 
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– Според вариант на метода на Хеър и предложената към него 
от математика Нимайер система на математическите пропорции се 
образува т.нар. „система Хеър – Нимайер“, при която валидните 
гласове за дадени партии се умножават винаги с числото на манда-
тите, а резултатът се дели на общото число на подадените гласове. 
По този начин партиите получават толкова мандата, колкото са по-
лучените цели числа, а останалите мандати се разпределят по го-
лемината на получените дробни числа след съответната запетая. 
Този метод е въведен за първи път у нас на изборите за Европейски 
парламент през 2007 г., докато в Германия например той е въведен 
с реформата на избирателния закон на федерацията още през 1985 
г.1 Това са основните методи за пресмятане на т.нар. „остатъчни 
гласове“ в рамките на пропорционалната система. 

д) изборна бариера (праг) 
За разлика от мажоритарната, изборът при пропорционалната 

избирателна система винаги става в многомандатни избирателни 
райони с въвеждането на „изборни бариери“, целящи в повечето 
случаи да се избегне раздробяването на гласовете, което се постига 
чрез законово налагане на определен процент от подадените дейс-
твителни гласове (у нас тази бариера е 4 %, в Германия, Русия и 
Югославия – 5 %, в Турция – 10 %, докато например в Холандия е 
0,67 %, в Израел – 1,5 %, в Испания и Хърватска – 3 %, и т.н.). 

Понастоящем в света пропорционалната избирателна система 
се прилага в две най-често срещащи се модификации: едната е 
системата на пълното пропорционално представителство, при 
която разпределението на мандатите (депутатските) в цялата стра-
на е в съответствие с гласовете, получени от всяка политическа 
партия или коалиция в национален мащаб чрез т.нар. „национални 
кандидатски листи“, която система се използва по-малко в съвре-
менните държави (Парагвай, Израел, Холандия и др.); и другата, 
системата на ограниченото пропорционално представителство, 
представляваща по същество такава система за пропорционално 
представителство на регионално (районно) равнище, при която пар-
тиите и коалициите участват в изборите с районни партийни листи, 
като гласуването се извършва в многомандатни избирателни райо-
ни, а депутатските места се разпределят на регионално ниво. Тази 
модификация (втората) е по-популярна от първата, използва се в 54 
страни, и то главно при изборите за парламент. 

Нека отбележим, че България е една от първите държави в 
Европа, която въвежда пропорционалната система (18.II.1911 г.), 
като тя е приложена експериментално в два избирателни окръга 
(Търновски и Пловдивски), а през 1912 г. вече се възприема и като 

                                                 
1 Вж. Янков, Г. Политология (държавна публична власт). София: Стопанство, 2011, 
137 – 139. 
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общонационална избирателна система. По-късно, през 1919 г., от 
правителството на Ал. Стамболийски е въведено задължителното 
гласуване. По пропорционалната система се провеждат и парла-
ментарните избори в България след 1991 г. 

 
2. Предимства и недостатъци на пропорционалната из-

бирателна система 
 
Може би едно от най-важните предимства на тази система е, 

че тя приблизително вярно отразява влиянието на политическите 
партии в обществото съобразно тяхното представителство (в пар-
ламента), което донякъде означава по-справедлив израз на електо-
ралните нагласи от гледище на политическото им представителство 
в парламента. Това пък от своя страна води до по-равномерно 
представяне на големите и малките партии в законодателните орга-
ни (парламентите); до по-рационален баланс на интересите между 
мнозинството и малцинството; до ограничаване на безпринципните 
политически коалиции; до намаляване донякъде на политическата 
„изборна“ корупция (чрез „купуване на мандати“) и др. Същевремен-
но обаче не са малко и недостатъците на пропорционалната сис-
тема: политическа дискриминация на партиите с изборната бариера 
особено когато тя е нереалистично висока; игнориране на личност-
ната конкуренция между кандидатите (както е при мажоритарната 
система) за сметка на състезанието между идеите и програмите на 
партиите; нестабилни парламенти и правителства заради „шарения“ 
партиен състав (много партии) в парламентите и отсъствието на 
обикновено мнозинство; „увековечаване“ на едни и същи партийни 
кадри чрез партийните листи и дискриминация на действително 
добрите и др. (Вж. Таблица 1). Тоест партийните листи създават 
предпоставки за субективизъм и манипулации (при изготвяне на 
листите), за стесняване на възможността за качествен подбор и в 
крайна сметка за доминация на партийното над националното.2 

Независимо от посочените негативи на пропорционалната из-
бирателна система тя намира широко приложение в над 60 държави 
по цял свят, като само в Европа 29 страни я използват постоянно (от 
общо 40), което е показател за нейната голяма популярност като 
демократичен механизъм за смяна на властта. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Вж. подробности във: Манолов, Г. Л. Въведение в политическата наука. Пловдив: 
П. Хилендарски, 2013, 276 – 278. 
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Таблица 1. Предимства и недостатъци на пропорционалната 
избирателна система 
 
№ Предимства № Недостатъци 
1. 
2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

7. 

Гласува се за партийни листи 
По-вярно отразява влиянието 
на партиите в обществото 
(чрез парламента) 
По-справедлива система (оси-
гурява по-широко представи-
телство на различните социал-
ни групи) 
Извежда на преден план конку-
ренцията на партийните идеи, 
програми и платформи 
Ограничава безпринципните 
предизборни съюзи (и „откупу-
ването“ на откази на кандида-
ти) 
Обединяващ фактор за малки-
те партии с близки идеологии 
Утвърждава полипартиен мо-
дел (не двупартиен) 

1.
 

2.
 
 

3.
 

4.
 
 

5.
 
 
 

6.
 
 
 

7.

Ограничени възможности на из-
бирателя да избира личности  
Неоползотворяване на изборни-
те „остатъци“ (гласове), защото 
отиват при големите партии 
Неизгодни позиции за малките 
партии (изборна бариера) 
Отдалечаване на кандидатите 
от избирателите (гласува се за 
група кандидати) 
Нестабилен парламент и прави-
телство (много партии в парла-
мента и трудности при коалира-
нето им) 
Независимо поведение на депу-
татите пред избирателите в 
парламента (гласуване по съ-
вест и т.н.) 
По-скъпа като разходи 

 
Източници: Стойчев, Ст. Избирателни системи и избирателни процедури. 
София: Софи-Р, 2000; Друмева, Ем. Конституционно право. София: Св. Кл. 
Охридски, 1998; Карасимеонов, Г. Политика и политически институции. Со-
фия: Св. Кл. Охридски, 1997; Манолов, Г. Въведение в политическата наука. 
Пловдив: П. Хилендарски, 2013. 
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ПОЛИТИКАТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОЛИДАРНОСТ 

 
ас. Анна Анева 

 
 
Eвропейският съюз защитава хората, които бягат от прес-

ледване и война. Задължението на Съюза да закриля нуждаещите е 
залегнало в неговата Харта на основните права и в Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Това е международно за-
дължение, произтичащо от Женевската конвенция от 1951 г. за ста-
тута на бежанците. Във връзка с нововъзникнали кризи през 50-те и 
60-те години на миналия век Конвенцията е допълнена с Протокол 
от 1967 г., който е независим от нея. С него се премахват времевите 
и географските ограничения. Отношение към бежанската проблема-
тика имат и Конвенцията против изтезанията и други форми на не-
човешко или унизително отношение или наказание и Конвенцията 
за правата на детето. 

 
1. Законодателство на ЕС и Република България като 

пространство на закрила 
 
Начинът1, по който страните от ЕС предоставят или отнемат 

статут на бежанец, се различава значително поради техните спе-
цифични конституционни и административни традиции. Преди да-
дено лице да може да получи убежище то трябва да бъде признато 
за бежанец. Поради това е особено важно страните от ЕС да имат 
общо разбиране на термина „бежанец“. За целта ЕС хармонизира 
критериите за определяне на лицата, отговарящи на условията: 
граждани на страни извън ЕС или лица без гражданство, които се 
намират извън своята страна на произход и не желаят или не могат 
да се завърнат там поради добре обоснован страх от преследване 
на основание раса, религия, националност, политически убеждения 
или принадлежност към определена социална група. 

Ако дадено лице не отговаря на условията за бежанец, но не-
зависимо от това не може да се върне в своята страна на произход 
поради реална опасност от тежки посегателства (смъртно наказание 
или екзекуция, изтезания или нечовешко или унизително отноше-
ние, или сериозна лична заплаха за живота или личността на лице-

                                                 
1 Политиките на Европейския съюз: Миграция и предоставяне на убежище, 
Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“, Служба за публикации на 
Европейския съюз, 2013 г. 
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то в резултат на безогледно насилие), то има право на субсидиарна 
закрила. 

Като член на Европейския съюз България е длъжна да спазва 
един от основните принципи, на базата на които е изграден Съюзът, 
а именно интернационалната солидарност. Част от тази солидар-
ност е хуманното отношение и приемането на бежанци и разселени 
лица в страната ни. 

Приемането на бежанците е регламентирано с правилата на 
ЕС и договора от Шенген. България засега не е член на шенгенското 
пространство, което в този случай оказва „положително“ влияние, 
тъй като съгласно т.нар. „Дъблински протокол“ страната, в която за 
първи път имигрантът е пресякъл границата на Съюза, е длъжна до 
го поеме – на практика завинаги. 

Съгласно българското законодателство държава предос-
тавя четири вида закрила2, а именно: 

 убежище – предоставя се от президента на Република Бъл-
гария на чужденци, преследвани заради техните убеждения или 
дейност в защита на международно признати права и свободи; 

 временна закрила – предоставя се с акт на Министерския 
съвет за определен срок в случай на масово навлизане на чужден-
ци, които са принудени да напуснат страната си на произход поради 
въоръжен конфликт, чужда агресия, насилие в големи размери или 
нарушаване на човешките права; 

 статут на бежанец – предоставя се от председателя на 
Държавната агенция за бежанците на чужденец, отговарящ на кри-
териите, определени в Конвенцията за статута на бежанците от 
1951 г. (Женевската конвенция) и в Закона за убежището и бежан-
ците; 

 хуманитарен статут – предоставя се от председателя на 
Държавната агенция за бежанците на чужденец, чийто живот, сигур-
ност и свобода са застрашени поради въоръжен конфликт или 
опасност от изтезание или други форми на нечовешко и унизително 
отношение, както и по други причини от хуманитарен характер. 

Убежището, статутът на бежанец и хуманитарният статут се 
предоставят на базата на индивидуално разглеждане на молба, до-
като временната закрила се определя групово, като всеки член от 
групата се разглежда prima face (т.е. в отсъствие на доказателства 
за противното) като бежанец. 

 
 
 

                                                 
2 Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България. 
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2. Финансиране на България по програма „Солидарност 
и управление на миграционните потоци (2007 – 2013)“ 

 
Европейският съюз финансира България ежегодно от влиза-

нето ѝ през 2007 г. за подготовка и възможност да приеме имигра-
ционни и бежански вълни. Това финансиране се осъществява по 
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци 
(2007 – 2013)“, чийто бюджет е 5866 млн. евро. Програмата цели 
прилагане на Шенгенското споразумение, интегриране на граждани 
от трети страни за балансиране на пазара на труда, развиване на 
общата политика на ЕС за връщане на бежанци в страните им, съз-
даване на висока степен на контрол на външните граници на ЕС и 
насърчаване на изграждането на еднакво висок стандарт за предос-
тавяне на убежище във всички държави – членки на ЕС. 

Рамковата програма създава условия за единни финансови 
механизми в четири области: 

- контрол и наблюдение на външните граници; 
- връщане на нелегално пребиваващи в Европейския съюз 

граждани на страни извън Европейския съюз; 
- интеграция на легално пребиваващи в Европейския съюз 

граждани на страни, извън Европейския съюз; 
- осигуряване на убежище. 
Разговорите, които очертават обхвата на рамковата програма, 

включват и четири предложения, които постановяват инструментите 
за създаването на четири фонда – по един за всяка от четирите го-
репосочени области. 

Цялата планирана сума, която се има предвид за рамковата 
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, е 
EUR 5866 млн. за периода 2007 – 2013. Предоставят се и следните 
суми: 

• EUR 285.1 млн. за агенция FRONTEX; 
• EUR 900 млн. за прилагането на мащабни информационни 

системи; 
• EUR 62.3 млн. за създаването на Европейски център за наб-

людение на миграционните процеси (European Migration 
Observatory). 

Фондове: 
- Фонд за външните граници – общо EUR 1820 млн. са опре-

делени за периода 2007 – 2013; 
- Интеграционен фонд – с бюджет EUR 825 млн. за периода 

2007 – 2013 (EUR 57 млн. за действия в помощ на целевата група); 
- Фонд за връщане – Европейският фонд за връщане, в който 

участват всички страни – членки на Европейския съюз, с изключение 
на Дания, отпуска EUR 676 млн. за периода 2008 – 2013; 
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- Европейски бежански фонд (EUR 630 млн. за периода 2008 – 
2013) – Фондът подпомага усилията на страните – членки на Евро-
пейския съюз, при приемане на бежанци и преселници, както и за 
гарантиране на техния достъп до последователни, честни и ефек-
тивни процедури за получаване на убежище. 

До момента по тези фондове, a и от държавния бюджет, Дър-
жавната агенция за бежанците (ДАБ) е усвоила приблизително 30 
млн. лв. без особен резултат. С този бюджет е трябвало да бъдат 
изградени общежития, лагери, здравни пунктове и нормални усло-
вия на живот на бежанците. За съжаление, парите по тези фондо-
ве са усвоени, но не са изградени на необходимото ниво съот-
ветните ресурси. Проверката на МВР относно това как са израз-
ходвани 200 хил. лв., отпуснати в края на миналата година за прев-
ръщане на бившите поделения в Харманли в лагер за бежанци, по-
казва, че в него са вложени пари, но проектът е изоставен, като 
са изградени само телени огради, а липсват канализация, ток, 
бани. Оказва се, че Върховният комисариат на ООН за бежанците 
(ВКБООН) никога не е бил консултиран за годността на сградите или 
за оценката на условията в двата центъра – „Враждебна“ и „Военна 
рампа“, и разбира за тяхното съществуване от медиите. 

Ето защо при сегашния имиграционно-бежански поток от 9831 
души (към 6.11.2013 г.) България би трябвало да е готова с адеква-
тен отговор на базата на предишните получени финансирания. 
Вместо това съществуващите в момента центрове вече са препъл-
нени с бегълци от Третия свят, необходимо е изграждането на нови 
такива, а разходите за охрана са близо 254 хил. лв. Правителството 
се сблъсква и с нежеланието на различните общини на тяхна тери-
тория да се настаняват сирийци и лица с неизяснена националност, 
представящи се за сирийци. Определени политически партии подк-
лаждат антагонизъм и формират острото и нетърпимо обществено 
мнение. Необходимо е допълнително финансиране от ЕС, което по-
ради неефективното усвояване на досега отпуснатите ни финансови 
средства се предоставя с основателно недоверие. 

 
3. Исторически преглед на чуждестранните бежански 

вълни в България 
 
Традицията сочи, че в България винаги са намирали приют 

прогонени или преследвани заради религия, етнос или политически 
убеждения хора, като се започне от собствените ни бежанци от Ма-
кедония, Добруджа и Тракия и се стигне до трите чуждестранни бе-
жански вълни: 
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3.1. Aрменска бежанска вълна 
В края на XIX в. (1894 – 1896 г.) османското правителство инс-

пирира и ръководи, съпроводено с нечувани жестокости, „етническо 
прочистване“ на Западна Армения и европейска Турция, при което 
са избити над 300 хил. арменци. Това предизвиква вълна от възму-
щение сред българската общественост, изразена в съвместни ми-
тинги в защита на християнското население. В България пристигат и 
се заселват около 22 хил. бежанци, които биват напълно интегрира-
ни в българското общество и участват във всички сфери на общест-
вения живот. Този хуманен жест от страна на българите поражда 
дълбока признателност в арменския народ. 

Българското правителство е подпомогнато от многобройни 
арменски фондации в цял свят – Франция, Италия, САЩ, създадени 
са ефективно работещи структури като Арменския червен кръст, 
женски благотворителни дружества и пр. 

През комунистическия режим репресиите спрямо българския 
народ и малцинствата са многобройни – закриват се всички учили-
ща за малцинствата. Поради антирелигиозната политика се унищо-
жават арменски църкви, разпускат се всички арменски организации, 
закрити са вестниците и списанията, създава се изцяло контролира-
на от властта Културно-просветна организация на арменците в Бъл-
гария „Ереван“ (1944 г.). 

Арменските преселници на българска земя съпреживяват 
съдбата на българското общество и подпомагат народа ни по време 
на турското владичество, участвайки в освободителната Руско-
турска война, в Балканската война и антифашистката съпротива. 
Сред множеството впечатляващи примери е подвигът на началника 
на гара Татар Пазарджик – Ованес Съваджиян, който спасява от 
гибел българското население на този град по време на Руско-
турската освободителна война. 

Според окончателните данни от преброяването през 2011 г. 
като арменци са се самоопределили 6552 души. 

 
3.2. Белогвардейска eмигрантска вълна 
Българската политика спрямо руската емиграция в нейните 

четири вълни невинаги e била последователна, но като цяло е била 
положителна. Българската държава отпуска за руските имигранти 
сума, която е 4 пъти повече от българския окупационен дълг към 
Русия (343 797 189 лв.)3. 

В резултат на Октомврийската революция в България присти-
гат 35 000 цивилни бежанци, разоръжени войници и офицери от ар-
мията на Врангел. За облекчаване на тяхното положение Общест-

                                                 
3 Кисьова, Цв. (2002). Цитирана във: http://annakrasteva.wordpress.com/2010/01/03) 
russian_identities_in_bg/ 
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вото на народите създава Нансеновия паспорт, подписан от 52 
държави, който е и първият опит за международно регулиране на 
бежанския проблем. Той позволява на военновременните, полити-
ческите и др. бежанци да пътуват безпрепятствено по света и да се 
заселват, където сметнат за добре. 

Правителствената политика на България към тях е крайно не-
последователна и противоречива като резултат от стремежа на Ал. 
Стамболийски за установяване на приятелски връзки със Съветска 
Русия и натиска на Съглашенските сили и на Обществото на народите. 

По време на управлението на правителствата на Демократич-
ния сговор (1923 – 1930 г.) българската държава осигурява от бю-
джета 11 млн. лв. годишно, което е над 2/3 от цялата издръжка на 
нуждаещите се руски имигранти. Формира се Комитет за руските 
бежанци. Прецедент в историята на руската миграция по света е 
отпускането от парламента на пожизнени месечни помощи на около 
50 ветерани от Руско-турската освободителна война. През 1946 г. се 
създава отдел „Белогвардейци“ към МВР. Поради засиления поли-
тически контрол много имигранти приемат съветско или българско 
гражданство. Към средата на 50-те години съветското правителство 
с помощта на БКП започва кампания за връщане на бежанците в 
родината им. 5000 руснаци се завръщат в СССР, останалите 7500 
остават в България и в рамките на две поколения се асимилират. 

Властите толерират изцяло националната им идентичност, в 
резултат на което се осъществява истински разцвет на руското 
учебно дело и на самоорганизацията на русите. Част от бежанците 
биват устроени на държавна служба, други са лекувани безплатно, 
осигурява се безмитен внос на помощи, идващи от международни 
организации. Софийският университет се напълва с руски професо-
ри, лекарите постъпват в болниците, част от офицерите влизат в 
българската армия. Процъфтяват руски училища, като възпитаници-
те им са равни по права с местните си връстници по отношение на 
признаването на дипломите и постъпването в университетите. Дър-
жавата е изключително положително настроена към руската общ-
ност, толерира я като национално малцинство и ѝ осигурява широка 
национална и културна автономия с благоприятни възможности за 
поддържане на руската идентичност. Руснаците се оказват най-
облагодетелстваната малцинствена група и оставят своя отпечатък 
върху българската култура, която не би била същата без влиянието 
на руската литература, кино и балет. 

 
3.3. Гръцка бежанска вълна 
Вследствие на Гражданската война в Гърция (1946 – 1949) над 

20 000 души идват в България – борците от гръцката демократична 
армия, гражданско население и децата на бежанците. По външно-
политически внушения София не удовлетворява желанието на по-
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вечето егейци да заживеят „под една стряха“ със сънародниците си 
и насилствено репатрира 17 000 души към НР Македония. Тя обаче 
на свой ред не ги „припознава“ като родина майка и заедно с други 
бежанци, прекрачили пряко граничната полоса с Егейска Македо-
ния, им „показва вратата“ към различни държави от Централна Ев-
ропа до Азия.4 Тежък изселнически маршрут от Гърция имат и над 
17 хил. деца на възраст от 2 до 14 години. За да бъдат спасени от 
ужасите на Гражданската война, през 1948 г. те са изведени от Де-
мократичната армия на Гърция към Албания, Югославия и Бълга-
рия, а по-късно са евакуирани към Унгария, Полша, Чехословакия, 
Румъния, СССР. Делегати на Червения кръст се срещат с 1792 деца 
на възраст 2 – 16 години, настанени в Сливен, Стара Загора, Бур-
гас, Ботевград, Карлово, Горни Парнисер и Горни Земен. В Бълга-
рия остават да живеят 670 деца. 

Българските конституции от 1947 и 1971 г. включват правото 
на убежище на чужденци, преследвани заради прогресивни полити-
чески деяния и възгледи. Конституцията от 1947 г. дава на чужден-
ците „право на убежище поради споделяне на демократични прин-
ципи, национално освобождение, работнически права и свобода на 
научни и културни дейности“5. Гърците в България се адаптират 
сравнително лесно с помощта на държавата. Специално за тях са 
построени неголеми жилищни блокове, осигурени са медицинска и 
социална помощ. 

През 1982 г. след демократизацията на страната Гърция при-
ема закон, с който позволява връщането на отнетото гръцко граж-
данство на бежанците, но само „ако са гърци по род“. През следва-
щата 1983 г. се приема и закон за връщане на имотите на бежанци-
те, но също само „ако са гърци по род“. 

Както виждаме от историческите справки, българинът е опре-
делено гостоприемен и етнически толерантен. Следва да отбеле-
жим обаче, че посрещаме деветата, сирийска и близкоизточна въл-
на така агресивно. 

 
4. Психологически бариери на българското общество 

към близкоизточната бежанска вълна 
 
Основен проблем с бежанците от последния поток е техният 

социален статут и разликата в битовата и образователната ни кул-
тура. Дълбоко в себе си всеки нормален човек съзнава трагедията 
на тези хора и със сигурност в него съществува желание да помогне 
и облекчи тяхното страдание, но: 

                                                 
4 http://www.archivesforbalkans.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0064&n=000002&g= 
&vis=000027 
5 http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=60 
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 България е най-бедната държава в ЕС. Несигурността в 
собственото ни бъдеще, във все по-мизерния ни финансов статут и 
недоверието към скорошни, минали и сегашни правителства правят 
голяма част от обществото затворено в собственото си оцеляване и 
изолация към новосъздадената ситуация. 

 Почти е невъзможно да бъдат убедени малкото работещи 
хора в тази държава (и то работещи за 300 – 350 евро), че освен 
поддръжката на битовите си нужди, отглеждането на децата си, а и 
на родителите си, издръжката на милионите пенсионери, на огром-
ния безработен ромски етнос, здравеопазването и осигуровките си, 
трябва да намерят дълбокохуманен начин да подпомагат и непре-
къснато увеличаващия се поток бежанци. 

 Ако се вгледаме внимателно, всички изброени дотук бе-
жански потоци са с богат различен етнос, но сред тях няма мюсюл-
мански общества. Повишената чувствителност към мюсюлманство-
то е комплекс, който българският народ подсъзнателно носи благо-
дарение на историческа даденост. Това в никакъв случай не е наци-
онализъм – това е исторически страх, насаден с векове в десетки 
поколения. 

 Допълнително влияние оказват и новосъздадената общес-
твена нагласа след атентатите на 11.09.2001 г. в САЩ, страхът от 
прояви на тероризъм и уплахата от баталните сцени в Афганистан, 
Ирак, Ливан, Саудитска Арабия, Палестина, Сирия и други места от 
ислямския свят, доказващи, че ислямският фундаментализъм нах-
лува необратимо във всекидневния живот на световния гражданин.6 

В допълнение към тези психологически характеристики 
следва да се има предвид, че при така категорично неста-
билната обстановка определени партии използват новосъз-
дадената ситуация за спекулативни цели, насаждане на ом-
раза, антагонизъм, национализъм в и без това разединеното 
общество. 

Независимо от това реалността е такава, че голяма част от 
тази бежанска вълна ще остане в България. Ще остане с драстични-
те разлики в битовата си и религиозно-ценностна култура. Процеси-
те в областта на интеграция на бежанците в голяма степен зависят 
от социално-икономическите условия в страната ни. Необходимо е 
наличие не само на хармонизирана нормативна уредба, но и на об-
ществена нагласа, финансово осигуряване, сътрудничество и коор-
динация между заинтересуваните организации на държавната и 
местната власт. Тези условия не са налице в нашата страна. 

 
 
 

                                                 
6 Чуков, Вл. Ислямският фундаментализъм. София: Изток-Запад, 2004, с. 9. 
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5. Насоки за подобряване на политиката на България за 
интернационална солидарност 

 
Интеграцията на бежанците е част от процеса на демократи-

зиране на обществото, на развитието и утвърждаването на човеш-
ките права и свободи. 

 Ето защо решаването на все по-назряващия бежански 
проблем в България е работа на правителството най-вече в комуни-
кациите му с ЕС и при отчитане на опита на водещи европейски 
държави. В държави като Германия например вече има заложен 
лимит за брой – 5000 и нито човек повече, а Германия е с 82 млн. 
население и с един от най-високите жизнени стандарти в Европа. За 
сравнение в седеммилионна България бежанците вече са двойно 
повече с тенденция да достигнат 20 000 до края на 2013 г. 

 Разработката на логистика и закони за справяне с все по-
утежняващата се ситуация с бежанския проблем следва да бъде в 
тясно сътрудничество със специалисти с изграден вече опит в тази 
област. 

 Особено приемливо политическо решение е постановяване-
то на временна закрила на чужденците и законово регламентиран 
лимит на броя хора, които България може да поеме – в този случай 
те не получават статут на бежанец, а имат право на пребиваване в 
страната за срока на временната закрила, документ за самоличност, 
социално осигуряване, храна, подслон, медицинска помощ и обслуж-
ване.7 В тази насока от съществено значение е установяването на 
обособена временна земя за имиграционния поток, която не достига 
до градовете. Тази земя следва да предоставя условия, гарантиращи 
достоен стандарт на живот, качествени санитарни грижи, медицинска 
и психологическа помощ, достъп до образование за децата, както и 
необходимите условия за религиозно изповядване. Този вид решение 
ще предотврати културния сблъсък между чужденците и приемащото 
общество, ще предостави време за допълнително законотворчество 
и ще даде възможност на хората да обособят свое пространство и да 
съжителстват необезпокоявани, в мир. 

 В настоящата ситуация България би трябвало да изготви 
официален доклад, който обяснява моментното антагонистично 
настроение на обществото към мюсюлманската имиграционна въл-
на на базата на историческия страх и изконното чувство на бълга-
рина да запази духовната и религиозната си идентичност неопетне-
на. Следва да бъде описан митингът на площад „20 юли“ в Карлово 

                                                 
7 Чужденците с предоставен статут на бежанец или предоставено убежище имат 
равни права и задължения. Чужденците с предоставен хуманитарен статут имат 
правата и задълженията на чужденците с разрешено постоянно пребиваване на 
територията на Република България. 
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по повод на предаването на „Куршум джамия“ от Окръжния съд в 
Пловдив в собственост на Главното мюфтийство с идеята джамията 
да се превърне в действаща. Трябва да бъде обяснен протестът на 
цели села да приемат това население и да се подчертае недоволс-
твото на обществото към призива на Осама Башир правителството 
да предостави обезлюдените села в Югоизточна България, в 
Странджа, за да могат неговите сънародници да се настанят там. 

 Съществен проблем, който би възникнал при интеграцията 
на многобройно мюсюлманско общество в България, е как да интег-
рираш едно общество, чиито изконни разбирания са антидемокра-
тични, в демократизирано такова. Историята показва, че всеки опит 
за въвеждане на демокрация в мисленето на тези хора води до вой-
на. Мекият и хуманен вариант, който би следвало да приложи имен-
но демократизираното общество, е демократичният закон, т.е. ин-
теграция, но спрямо приемащата страна. Повечето чужденци мис-
лят, че когато влизат в друга страна, имат само права. Но ако в една 
държава публичното убийство с камъни е въпрос на право, в друга 
то е престъпление. 

 При увеличаване на броя на бежанците и невъзможността 
за тяхното отделяне от градовете законотворчеството трябва да 
цели погасяване на настроенията на антагонизъм и дискриминация 
в приемащата страна. За пример може да бъде даден референду-
мът в Швейцария и забраната за строеж на нови минарета, както и 
дебатът във Франция относно носенето на отличителните знаци на 
мюсюлманското облекло на обществени места. Всичко това пре-
махва най-драстичните различия и по този начин погасява „дразне-
нето“ на приемащото общество. Това е първата стъпка към интег-
рация и социализиране на тези хора в християнско общество с ис-
торическа памет. 

 Желателно е да се направи апел към Саудитска Арабия и 
Катар да поемат „братята“ си, тъй като тези страни могат да им оси-
гурят не само по-добри условия на живот и помощ, но и спокойна 
среда за прилагане на религиозните и етническите разбирания, кои-
то в момента биха срещнали отпор в България. Необходимо е про-
веждането на преговори с Турция, целящи споразумение относно 
филтрацията на пристигащите в страната ни. 

 Необходимо е провеждането на комуникационна политика, 
насочена към самото българско общество, апелираща към интеркул-
турно възпитание, интеграция и хуманно отношение към различията. 

 
Заключение 
 
Независимо от своите разбирания за демокрация, за поведе-

ние на обществото, за религия, за добро и зло, еволюцията на чове-
ка се определя именно от неговата широкоскроеност. В този случай 
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тези хора не идват с желанието да променят нашия начин на живот 
или да наложат своя светоглед върху нас – те просто търсят помощ. 
Би трябвало да осъждаме расовата дискриминация, да насърчава-
ме завръщането към традиционните морални ценности и преди 
всичко да сме социално загрижени. Законотворчеството е пътят, по 
който бихме излезли от хуманитарната криза, която може да споле-
ти България. 
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АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС 
 

д-р Десислава Костова-Пикет 
 
 

В тази статия ще научите: 
 защо анализът на показателите е от решаващо значение за 

успешния бизнес; 
 основните показатели и какво означават те; 
 как да изберете показателите, които най-добре предсказват 

успеха на вашия бизнес; 
 какво да правите, когато някой показател открие проблем. 
Как да интегрирате показателите във вашата система за от-

четност на управлението? 
Темата за показателите докарва главобол на повечето собст-

веници на малък бизнес. Финансовите аналитици и борсовите аген-
ти редовно оценяват показателите на големи, публично търгувани 
компании, но много малки бизнеси не взимат под внимание показа-
телите при изготвяне на финансовата информация. Защо показате-
лите трябва да ви вълнуват? Вземете предвид долните причини: 

 Вашата банка определено ще се интересува от вашите пока-
затели. Тя иска да прецени как се справяте в сравнение с други 
бизнеси, които взимат заеми, и спрямо поставените условия за от-
пускане на кредит. 

 Показателите са отличен индикатор за финансовата стабил-
ност. Също както високото кръвно налягане или холестеролът сиг-
нализират за предстоящи физически проблеми, така и показателите 
извън нормата са знак за финансови проблеми на вашия бизнес. 

 Показателите са полезен инструмент за сравняване на ва-
шата бизнес дейност година след година: примерно дали показате-
лят на вашия оборотен капитал стабилно се подобрява или не. 

 Показателите са полезен инструмент за сравняване на 
дейността на вашия бизнес с тази на други бизнеси. Без тях би било 
трудно сравняването на компании с различен размер. 

 
Основните показатели и тяхното значение 
 
Показателите могат да бъдат групирани в различни категории 

спрямо типа информация, който ни дават: 
 Показатели за платежоспособност или ликвидност (напри-

мер текуща (обща) ликвидност, обща задлъжнялост); 
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 Показатели за ефективност (например обращаемост на ма-
териалните запаси, покритие на лихвата, обращаемост на задълже-
нията, обращаемост на вземанията); 

 Показатели за рентабилност (например рентабилност на 
приходите от продажби, капитализация на активите, рентабилност 
на инвестициите). 

 
Показатели за платежоспособност и ликвидност 
 
Показателите за платежоспособност (понякога наричани „по-

казатели на ликвидност“) показват до каква степен вашият бизнес 
може да посрещне плащането на задълженията си в краткосрочен 
период, без да свива паричните потоци. Както можете да си предс-
тавите, вашите кредитори обикновено са силно заинтересувани от 
текущата платежоспособност на вашия бизнес. (Те искат да се уве-
рят, че ще получат парите си обратно!) 

Някои често изчислявани показатели за платежоспособност са: 
 текущата (обща) ликвидност; 
 общата задлъжнялост. 
Текуща (обща) ликвидност 
Текущата ликвидност е един от най-добрите методи за опре-

деляне дали имате достатъчно ресурси, за да платите сметките си 
през следващите 12 месеца. Изчислява се по формулата: 
Текуща ликвидност = Краткосрочни активи / Краткосрочни за-

дължения 
Коефициентът за текуща ликвидност може да бъде изразен в 

парична стойност или като отношение. Примерно краткотрайните 
активи на един бизнес възлизат на 4325 долара, а краткосрочните 
му задължения – на 3912 долара. Текущата ликвидност на бизнеса 
ще бъде: 
Текуща ликвидност = Краткосрочни активи / Краткосрочни за-

дължения = 4325 / 3912 = 1,11 : 1 
С други думи на всеки долар краткосрочно задължение отго-

варят 1,11 долара краткосрочни активи. Може да се каже още, че 
бизнесът е покрил текущите си задължения 1,11 пъти. 

За един кредитор колкото по-висок е коефициентът, толкова 
по-сигурна е неговата инвестиция във вашия бизнес. Същото важи 
за вас като бизнес мениджър. Вашето желание е той да е единица 
или по-голям. Обаче, ако коефициентът на текуща ликвидност е по-
висок от нормалното за вашия бизнес, това може да е индикатор, че 
не използвате ресурсите си ефективно. Това може да се дължи на 
една (или на всички) от изброените причини: 

 прекалено високи нива на запасите (т.е. вие презапасявате 
склада); 
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 излишък от пари в банката, които трябва да се инвестират 
дългосрочно (или да се използват за изплащане на краткосрочни 
задължения); 

 проблем със събирането на вземания. 
Обща задлъжнялост 
Общата задлъжнялост измерва дългосрочната платежоспо-

собност на бизнеса ви. Показва ви до каква степен вашият бизнес 
използва ливъридж или е задлъжнял. Общата задлъжнялост се из-
числява по формулата: 
Коефициент на обща задлъжнялост = Обща сума на дълга / Су-

ма на активите 
Както при текущата ликвидност, коефициентът на обща 

задлъжнялост може да се изрази в парична стойност или като от-
ношение. Например, ако един бизнес има обща сума на дълга 12 
673 долара и сума на активите 9412 долара, коефициентът на об-
щата задлъжнялост ще бъде: 
Коефициент на обща задлъжнялост = Обща сума на дълга / Су-

ма на активите = 12 673 / 9412 = 1,35 : 1 
С други думи за всеки долар активи вашият бизнес има 1,35 

долара задължения. Можете да кажете още, че бизнесът използва 
135 % ливъридж или че неговите активи покриват задълженията 
0,74 пъти (9412/12 673). 

При общата задлъжнялост вие желаете коефициентът да е по-
малък или равен на единица. Колкото по-нисък е коефициентът, 
толкова по-малко задължения има бизнесът в сравнение с активите. 

Коефициентът на обща задлъжнялост би представлявал инте-
рес за вашите дългосрочни кредитори. Примерно, ако вашият биз-
нес притежава действащ завод и банката ви отпусне кредит срещу 
неговата ипотека, банката ще се вълнува от дългосрочната стабил-
ност на вашия бизнес. Фирми, разчитащи в голяма степен на ливъ-
ридж, рискуват да изпаднат в несъстоятелност и да обявят банкрут. 

 
Показатели за ефективност 
 
Показателите за ефективност ви казват колко добре вашият 

бизнес управлява ресурсите си, за да генерира продажби. Има 4 
основни коефициента в тази категория: 

 Обращаемост на материалните запаси; 
 Обращаемост на вземанията; 
 Обращаемост на задълженията; 
 Покриване на лихвите. 
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Обращаемост на материалните запаси 
Коефициентът на обращаемост на материалните запаси отго-

варя на въпроса колко време материалните запаси стоят на склад, 
преди да бъдат продадени. Това е важен въпрос заради складовите 
такси и други разходи, свързани със стоките на склад. Коефициен-
тът се изчислява по формулата: 
Обращаемост на материалните запаси = Приходи от продажби / 

Материални запаси 
Ако приходите от продажби през определен период са 87 621 

долара и материалните запаси, останали на склад в края на периода, 
са 9783 долара, обращаемостта на материалните запаси ще бъде: 
Обращаемост на материалните запаси = 87 621 / 9783 = 9,0 пъти 

Можем да кажем, че нашите материални запаси ще направят 
9 оборота в годината. 

По-полезна интерпретация на формулата получаваме, като 
изчислим на колко дни се извършва един оборот на материалните 
запаси: 

365 дни / Обращаемост на материалните запаси = 40,6 дни 
Това ни показва, че средно материалните запаси стоят в скла-

да почти 41 дни, преди да се продадат. Някои бизнеси използват 
средната наличност на материални запаси в склада за година (на-
чална стойност на материалните запаси плюс материалните запаси 
в края на периода, разделени на 2), а някои бизнеси използват 
крайните материални запаси за това изчисляване. Всичко зависи от 
това какво искате да следите. Използването на средна наличност на 
материални запаси ви дава историческа перспектива (т.е. какво се е 
случило през годината), а използването на материалните запаси в 
края на периода ви дава настояща оценка за текущите нива на ма-
териалните запаси. 

Като цяло вие бихте желали тази стойност да е възможно най-
ниска, без да имате хроничен недостиг на стоки. В един перфектен 
свят материалните запаси биха се появявали в момента, в който са 
необходими за продажба. Обращаемостта на материалните запаси 
ни показва колко държите стоките на склад, преди да се продадат. 

Обращаемост на вземанията 
Докато обращаемостта на материалните запаси ви казва колко 

бързо можете да продадете вашите стоки, то обращаемостта на 
вземанията показва колко бързо обикновено получавате парите от 
продажби в банковата си сметка. Коефициентът на обращаемост на 
вземанията се изчислява подобно на коефициента на обращаемост 
на материалните запаси: 
Обращаемост на вземанията = Приходи от продажби / Вземания 

Ако приходите ви от продажби са 113 423 долара и вашите взе-
мания възлизат на 18 903 долара, коефициентът ще се изчисли така: 

Обращаемост на вземанията = 113 423 / 18 903 = 6 пъти 
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Можем да разгледаме средния период на събиране на вземанията: 
Период на събиране на вземания = 365 дни / Обращаемост на 

вземанията = 365 / 6,0 = 60,8 дни 
Това ни показва, че средно събираме нашите вземания за пе-

риод, малко по-голям от 60 дни. Ако вземанията трябва да се запла-
тят до 30 дни, тогава налице е проблем. Ще трябва да разгледаме 
условията си за кредитиране и събиране, за да разберем защо не 
получаваме парите си в рамките на 30 дни. 

Обращаемост на задълженията 
Обращаемостта на задълженията е другата страна на обра-

щаемостта на вземанията. Показва ни колко бързо плащаме на на-
шите доставчици. Изчислява се по формулата: 
Обращаемост на задълженията = Приходи от продажби / За-

дължения 
Ако приходите от продажби са 87 621 долара и нашите задъл-

жения възлизат на 16 411 долара, коефициентът на обращаемост 
на задълженията се изчислява така: 
Обращаемост на задълженията = Приходи от продажби / За-

дължения = 87 621 / 16 411 = 5,3 пъти 
Периодът на погасяване на задължения към доставчици = 365 

дни / Обращаемост на задълженията = 365 / 5,3 = 68,9 дни 
Това ни показа, че средно ни отнема почти 69 дни да платим 

на нашите доставчици. Ако нашите доставчици искат да им платим 
до 30 дни, вероятно понасяме санкции за закъснели плащания и 
лихви. Това не е ефикасно използване на нашите ресурси. От друга 
страна, ако нашите доставчици искат да им платим до 30 дни, а ние 
им плащаме средно до 15, то ние изплащаме предварително наши-
те дългове, което също не е добра употреба на нашите ресурси. 

Покриване на лихвите 
Изчисляването на покриването на лихвите ни показва до каква 

степен сме способни да посрещнем лихвата по облигациите на на-
шите кредитори. Изчислява се по формулата: 
Покриване на лихвите = Печалба преди облагане с данъци и 

разходи за лихви / Разходи за лихва 
Ако нашата печалба преди облагане с данъци и разходи за 

лихва (EBIT) e 23 496 долара и разходите ни за лихва са 2674 дола-
ра, тогава коефициентът е равен на: 

Покриване на лихвите = 23 496 / 2674 = 8,8 пъти 
Това означава, че ние можем да платим нашата лихва почти 9 

пъти. Като цяло колкото е по-висок коефициентът, толкова по-
стабилен е бизнесът. Важно е да се отбележи, че този показател 
разглежда лихвата върху облигациите на нашите кредитори, не 
главницата. Главницата е част от текущата ликвидност (за главници 
на облигации с падеж през следващите 12 месеца) или от общата 
задлъжнялост (за всички главници). 
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Показатели за доходност 
 
Последната главна категория е „показатели за доходност“. Тя 

измерва колко ефективно можете да използвате ресурсите си, за да 
направите печалба. Ще разгледаме три показателя: 

 Рентабилност на приходите от продажби; 
 Капитализация на активите; 
 Рентабилност на инвестициите. 
Рентабилност на приходите от продажби 
Рентабилността на приходите от продажби е обща мярка за 

това колко добре можете да прехвърлите брутните продажби във 
финансов резултат. Изчислява се по формулата: 

Рентабилност на приходите от продажби = Нетни приходи / 
Приходи от продажби 

Ако вашите продажби са 113 423 долара и вашият нетен доход 
е 22 475 долара, рентабилността на приходите от продажби ще бъде: 

Рентабилност на приходите от продажби = Нетни приходи / 
Приходи от продажби = 22 475 / 113 423 = 19,8 % 

Това ни показва, че за всеки долар продажби вие генерирате 
почти 20 цента нетна печалба. Както можете да си представите, 
колкото по-висока е рентабилността, толкова по-добре за бизнеса. 

Капитализация на активите 
Вашите активи са вашият източник на печалба и капитализа-

цията на активи ви показва колко ефективно използвате активите за 
генериране на печалба. Изчислява се по формулата: 
Капитализация на активи = Нетни приходи / Обща стойност на 

активите 
Ако вашият нетен приход е 22 475 долара, а вашите активи 

възлизат на 73 810 долара, коефициентът на капитализация на ак-
тиви ще бъде: 
Капитализация на активи = Нетни приходи / Обща стойност на 

активите = 22 475 / 73 810 = 30 % 
Можете също така да кажете, че за всеки долар активи от сче-

товодния баланс вие имате 30 цента нетна печалба. Колкото по-
висок е коефициентът, толкова по-ефективно използвате активите 
си с цел печалба. 

Рентабилност на инвестициите 
Рентабилност на инвестициите е един от най-малко използва-

ните и един от най-важните коефициенти за малки бизнеси. Показва 
ни каква възвръщаемост получавате от личните средства, инвести-
рани във вашия бизнес. 

Примерно нека кажем, че когато сте започнали бизнеса, сте 
използвали 7500 долара от своята спестовна сметка за разходи по 
новия бизнес. Можели сте да вземете същите тези пари и да ги ин-
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вестирате в ценни книжа (където те ще натрупват лихва) или в 
недвижими имоти (където ще носят доход от рента), или да ги вло-
жите в една от многото други инвестиции. Но вместо това избирате 
да инвестирате в собствения си малък бизнес. Не трябва ли да по-
лучавате доход от тази инвестиция? Абсолютно! 

Ето как да го изчислим: 
Рентабилност на инвестициите = Нормализирана нетна печалба 

/ Размер на инвестициите 
Какво разбираме под „нормализирана нетна печалба“? Искаме 

да изчислим нетната печалба, все едно са ни възнаградили добре 
за часовете, прекарани в бизнеса. Това е вашата роля като служи-
тел или мениджър. Как да знаете колко струвате? Започнете, като 
изчислите колко бихте плащали на някого другиго да изпълнява ва-
шата длъжност на мениджър на бизнеса. Примерно, ако трябваше 
да наемете заместник за 47 000 долара и вие си плащате 25 000 
долара, за да не претоварвате паричните потоци, тогава вие изваж-
дате разликата (22 000 долара) от доходите, за да получите норма-
лизираната нетна печалба. 
Рентабилност на инвестициите = Нормализирана нетна печалба 

/ Размер на инвестициите = (22 475 – 22 000) / 7500 = 6,3 % 
Това означава, че вие правите 6,3 % възвръщаемост от ин-

вестициите на вашия бизнес. Това вероятно е по-добро от спестов-
на сметка, но недостатъчно, за да компенсира риска от инвестиране 
в малък бизнес. Още повече че получавате 25 000 долара за работа 
за 47 000 долара. Трудно ще намерите някого да поеме вашия биз-
нес и да изкарва такива средства. 

 
Кои показатели трябва да следи моят бизнес? 
 
Това са доста цифри! Вероятно се чудите дали е необходимо 

да следите всички непрекъснато. Разбира се, че не. Определени 
показатели ще бъдат по-приложими в определени бизнеси и индус-
трии, отколкото в други. Примерно, ако осигурявате услуга, а не 
продукт, обращаемостта на материални запаси и капитализацията 
на активи няма да ви засягат, но обращаемостта на вземанията мо-
же да е от решаващо значение за функционирането на бизнеса ви. 

Изберете най-важните 4 или 5 показателя за вашия бизнес и 
ги следете като част от месечния оперативен план. 

Когато добри показатели сочат лошо, какво да правим, ко-
гато има проблем? 

Добре, избрали сте важните показатели, които желаете ваши-
ят бизнес да следи, и ги отчитате на всяко тримесечие. В третото 
тримесечие три от четирите показателя са извън норма. Какво да 
правите? Как да разберете какво се случва? 
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Показатели за платежоспособност или ликвидност: 
 Имам ли прекалено много дългове? 
 Условията за погасяване на дълговете отговарят ли на па-

ричните потоци? 
 Изоставам ли с плащанията към доставчици? 
Показатели за ефективност: 
 Купувам ли повече материални запаси от необходимото? 
 Събирам ли вземанията си навреме? 
 Мога ли да увелича срока на моите задължения, без да нав-

редя на отношенията си с доставчиците? 
Показатели за рентабилност: 
 Разходите ми под контрол ли са? 
 Имам ли много свободни парични средства в сметката си? 
 Понижили ли са се продажбите ми и защо? 
 
Обобщение 
 
 Показателите за платежоспособност измерват способността 

на бизнеса да посрещне задълженията си. 
 Показателите за ефективност измерват как вашият бизнес 

управлява ресурсите си, за да генерира продажби. 
 Показателите за рентабилност измерват колко ефективно 

сте способни да използвате ресурсите, за да получите печалба. 
 Показателите са най-полезни, когато се сравняват в течение 

на времето. 
 
Литература 
1. Holden, Reed, Mark Burton. Pricing with confidence. 2008. 
2. Mohr, Angel. Financial management. 2008. 
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ФИНАНСОВАТА СТОЙНОСТ, 

КОЯТО ПРЕДЛАГАТЕ НА КЛИЕНТА СИ 
 

проф. д-р Иванка Костова 
 
 
Не можете да сте уверени в ценообразуването си, преди да 

сте сигурни във финансовата стойност, която вашите оферти съз-
дават за клиентите ви. Въпреки че много мениджъри са убедени, че 
не могат да получат тази информация, на практика по-голямата част 
от клиентите ви имат голямо желание да я споделят с вас. 

 
Победа в ценообразуващата игра 
 
Ключът към победата в ценообразуващата игра е да: (1) съз-

дадете спектър от ниско- до високостойностни оферти; (2) предос-
тавите изчислими предложения за стойност и продажни инструмен-
ти, които определят стойността на нивото на индивидуалната смет-
ка; (3) създадете ценообразуващи стратегии и ценови нива, които 
обхващат по-голямата част от стойността, която създавате. Правете 
тези неща добре и увереността ви в ценообразуването бързо ще се 
увеличи. Когато всички в организацията знаят, че имате правилните 
оферти и че цените ви са точни, екипът по продажбите ще си въз-
върне контрола върху преговорите. Всичко това лежи на осъзнава-
нето на стойността, която вашите продукти и услуги вече имат или 
биха могли да създадат за клиента ви. 

Има едно голямо предизвикателство за постигането на тази 
визия. Колко пъти сте чували някой изпълнителен директор да каз-
ва: „Искаме да осигурим най-добрата цена за нашите клиенти“? То-
ва е често срещано изявление. Но какво точно значи? Значи ли то-
ва, че компанията смята да осигури много бонуси на клиентите си, 
но на цени, близки до конкурентните? Или се има предвид, че тя ще 
предложи същото като другите в бранша, но на най-ниски цени? Или 
че ще удовлетвори нуждите на клиента и ще се надява да ѝ бъде 
платено за това? Проблемът е, че думата „стойност“ в този контекст 
е толкова обширна, че няма значение. Компаниите, които нямат яс-
на дефиниция за значението на стойността за клиента, не могат да 
преговарят ефективно. Все пак как можете да изградите увереност в 
ценообразуването чрез концепция, която вие самите не можете да 
разберете? 

Понякога клиентите твърдят, че не компанията е тази, която 
определя стойността. Стойността, се продължава в твърдението, 
трябва да се определи от всеки клиент и всеки клиент определя 
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стойността по уникален начин. С други думи клиентът винаги е прав. 
Според тази формулировка компанията трябва да реагира на дефи-
ницията за стойност, наложена от всеки един клиент. 

Опитът показва, че фирми, които следват тази стратегия, губят 
фокус и претърпяват спад в маржа. Освен това си навличат ненужни 
разходи по продажби, докато се опитват да разберат каква е предс-
тавата за стойност на всеки отделен клиент. Резултатът от този под-
ход се описва с една дума. Тази дума е объркване, защото нуждата 
на всеки клиент се превръща в недиференциран приоритет. 

Тази статия ще ви помогне да избегнете объркването, като се 
съсредоточите върху най-важното определение за „стойност“. Резул-
татът е яснота на финансовите ползи, които вашите оферти създават 
за клиентите ви. Също така статията ще ви покаже някои измамно 
прости техники за разкриване на този извор на информация – ин-
формация, която най-изтънчените пазарни проучвания не могат да 
разкрият. Накрая ще ви покаже как да приложите тези прозрения на 
практика чрез развиване на силни предложения за стойност и ефек-
тивни инструменти за екипите ви по продажби – инструменти, които 
са съществени за позиционирането и защитаването на цените ви. 

 
Най-значимата дефиницията за „стойност“ 
 
Има различни видове стойност. Имаме предвид най-вече фи-

нансовата стойност. По-точно финансовата стойност се отнася към 
печалбата, която се получава, когато разходите се извадят от прихо-
дите. Уравнението е просто: намелете общите разходи на клиентите 
си и/или увеличете приходите им и ще увеличите печалбата им. Сега 
вече говорим за определение за „стойност“, което всички разбират. 

Ако не можете да свържете ползите от вашите оферти с това 
как те увеличават печалбата на вашите клиенти, работите в много 
неизгодно положение. Ако не можете да изразите стойността си в 
левове, няма да ви бъде платено за нея. 

 
Приемане на мисленето, насочено към стойността 
 
Ключът към всички тези ползи е в способността на вашата ор-

ганизация да разбира как предложенията ви създават финансова 
стойност за клиентите. Почти всички във вашата организация тряб-
ва да са запознати с процеса на разбиране на стойността: запитва-
не към клиентите за техния бизнес. Не става дума непременно за 
голямо и сложно проучване. Най-добрите идеи често идват, когато 
вие самите задавате въпроси. Имат се предвид не само търговците, 
но също така и хора в обслужващата сфера и хора на по-висши ръ-
ководни постове. Всеки, който има контакт с клиенти, ако е добре 
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обучен, може да притежава изследователско мислене. Може да се 
учи от клиента. Тези образователни възможности могат да имат 
много ползотворно действие върху фирмата ви. 

Има един въпрос, който трябва да избягвате, и той е: „Какво 
мислите за цените ни?“. Когато питате клиентите си директно за цени, 
вие ги подканвате да се напаснат към тях. Всички ще се съгласят, че 
цените ви са прекалено високи. Това учудващо ли е? Клиентите ви са 
силно стимулирани да ви накарат да повярвате в това. По-добрите 
въпроси са съсредоточени върху клиентските изисквания, ползите, 
осигурени от вашите предложения, и как двете си взаимодействат. 
Ключът е в това да разберете какво значи вашата стойност за клиен-
тите и да го използвате, за да ръководите готовността им за плаща-
не. Като покажете, че разбирате стойността, вие променяте темата на 
дискусията. Вече не се говори само за цена, а за стойност и цена. 

Някои от клиентите ни са изкушени да питат клиенти дали са 
доволни от цените. Този въпрос също е грешен. Истината е, че не 
искате клиентите да са напълно доволни от цените ви. Ако клиентът 
е доволен, вероятно цените са прекалено ниски. По-добрият вари-
ант е, когато клиентите ви заявяват, че цените са разумни и спра-
ведливи. Ако продавате високостойностни продукти с много обслуж-
ване и поддръжка по тях, бихте искали клиентите да признаят, че 
цените ви са високи, но като цяло си заслужават. 

 
Защо да говорите с клиентите за стойност? 
 
Съдейки по това как много компании проучват клиентите си, 

въпросът „Защо да говорите с клиентите за стойност?“ не е просто 
реторичен. Мениджърите прекарват много време и харчат много па-
ри в това да проучат поведението и нуждите на клиента. За жалост, 
по-голямата част от това проучване не може да отговори на два ос-
новни въпроса. Първият е „Какво стимулира това поведение и тези 
нужди?“, а вторият – „Какви ще са последиците (за нас и за клиента) 
от разглеждането им?“. След като отговорим на тези въпроси, мо-
жем да отговорим на още един, по-фундаментален: „Къде и как да 
предоставим стойност за клиентите си?“. 

Без отговорите на тези въпроси компаниите се развиват без по-
сока. Бизнесът иска да съсредоточи ресурсите си в най-добрите въз-
можности за предоставяне на финансова стойност. И най-вече иска 
да се концентрира върху развиването на тези сфери, в които предло-
женията за стойност могат да се диференцират. Вникването в тези 
сфери може да има дълбоко въздействие върху всеки бизнес. Това 
поставя бизнеса в позиция да прави по-стойностни предложения, да 
отправя тези предложения към най-добрите си клиенти и да даде си-
ла на организацията да продава стойност и да защитава цените си. 
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За да имате увереност в ценообразуването е изключително 
важно да разберете някои основни аспекти за клиентите, бизнесите 
им и какво точно те ценят. Можете да използвате наученото, за да 
постигнете много добри резултати. Тези проникновения водят към по-
добра сегментация и таргетинг и създават оферти, които според кли-
ентите имат стойност. Те също служат като основа за добре опреде-
лено координиране между цена и стойност, по-добро позициониране 
на стойността и по-добро ценообразуване. Фигура 1 обобщава сила-
та на това да разбирате значението на вашата стойност за клиента. 

Поредицата от въпроси и цели във Фигура 1. неочаквано ак-
центира върху една точка: всяка информация за стойността, която 
осигурявате на клиентите си, ви дава по-голям контрол върху и уве-
реност във ценообразуването ви. Неочакваното е това, че отнася 
ценообразуването към последователност, състоящата се от марке-
тингова стратегия, продуктов пласмент и продажбени стратегии и 
техники. С тези действия създаваме и рамкираме стойността ни. 
Когато фирмите приложат този начин на разбиране на клиентската 
стойност, позиционирането на цени най-разумно спрямо предоста-
вената стойност е доста просто. 

 
Фигура 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клиентите искат да говорят за стойност 
 
Едно от възраженията, които се повдигат най-често, когато се 

предлага запитване към клиентите за това как те определят 
стойността и как доставчикът допринася за нея, звучи по този начин: 

Насочващи въпроси Цели 

Възможности за сегмента-
ция на стойността 

Високо- до нискостойностни 
предложения 

Ограничения на продукта и 
услугите 

Измерими предложения за 
стойност 

Цени, отразяващи стойността 

1. Какво ценят клиентите? 
2. Какви са основните разли-
ки в това какво се цени? 
3. На какво се дължат тези 
разлики? 
4. Какви са качествата на 
клиентите, които търсят раз-
лични нива на стойност? 
5. Какъв е най-добрият на-
чин за осигуряване на 
стойност? 
6. Какъв е най-добрият начин 
за придобиване на стойност? 
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Защо клиентите ни биха споделили тази информация с нас? 
Би трябвало да са луди за да ни обяснят как правят пари и как 
нашите предложения им помагат да правят още повече. Няма ли 
да се страхуват, че ще използваме тази информация срещу тях? 
Това няма ли да изглежда като измама, чрез която те да ни да-
дат основание да повишим цените? 

Опитът показва, че тези възражения не са основателни. Ес-
тествено, че клиентът трябва да има някаква основа на доверие. 
Вие трябва да покажете, че сте искрен и че в крайна сметка събира-
те информацията в негова полза. С други думи, ако чрез отношени-
ето си покажете, че тази информация ще ви помогне да помогнете 
на тях да ръководят бизнесът си по-ефективно, тогава клиентите ви 
ще са склонни да разговарят. Всъщност повечето клиенти имат же-
лание да говорят за бизнеса си, целите си и за това какви усилия 
полагат да са успешни. Стимулът им да правят това е ясен. Колкото 
повече доставчици разберат бизнес проблемите им, толкова по-
добри и качествени решения ще предоставят те. 

Нужни са добри слушателски и изследователски умения, за да 
съберете информацията. Необходимо е също да смените погледа 
навътре (как си мислите, че работите) с поглед навън (представяне-
то, ползите и стойността, която клиентите ви възприемат). Само вто-
рото има значение. Когато клиентите ви си помислят за вас, винаги е 
в контекста на това как се представяте в сравнение с конкуренцията. 

 
Как клиентът получава финансова стойност от използ-

ването на оферти? 
 
Номерът е да водите дискусията към парите. Ако не можете 

да се фокусирате върху финансовата стойност, за клиента разгово-
рът за стойност е просто безсмислен. Нямате с какво да подкрепите 
думите си (Фигура 2). 

Пример с компания, която предлага безжична инфраструктура. 
По време на първоначалните вътрешни дискусии IT специалис-

тите и обслужващите специалисти са били фокусирани изцяло върху 
технологията на продукта. Тя е важна, но не е първото нещо, за което 
клиентът иска да говори. Клиентите са по-загрижени за географското 
покритие на услугите и за надеждността на платформата. 

Финансовата връзка идва от процес, който наричаме „пробив 
навътре“, по време на вътрешното и външното интервю. Пробив на-
вътре е тактика на извличане на детайлите, скрити зад първия отго-
вор на клиента, който обикновено е повърхностен. Пробив навътре 
генерира изключително важни проникновения за стойността, защото 
отива отвъд повърхностните отговори, до които повечето клиентски 
проучвания достигат. 
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Фигура 2. 
 
Вътрешен изглед Изглед на клиента Комбиниран изглед 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Този подход осигурява по-прецизно измерване на финансова-

та стойност, като отчита с каква стойност вашите предложения на-
маляват разходите, повишават ефективността и доходите. Напри-
мер продавате устройство на цена 10 лв., което е от изключителна 
важност за работата на продукт, който струва 1000 лв. В поведен-
ческото изследване стойността се определя чрез сравнение на ха-
рактеристиките на 10-левовото устройство. Поведенческото изс-
ледване ще покаже увеличение на стойността само с 1 лв., което ще 
доведе до загубата на много пари. 10 % повишаване на работата на 
това устройство може да доведе до увеличаване на стойността със 
стотици левове за продуктите, в които се инсталира. Целта е да се 
определи въздействието върху работата на целия продукт – така се 
разкрива много повече стойност, отколкото сте очаквали. 

Фигура 3 е действително копие от поредица въпроси, задава-
ни на клиенти. 

На въпроса „Какво ви е необходимо от компанията?“ отговорът 
е „Надеждна комуникация“. На въпроса „Защо надеждната комуни-
кация е толкова важна?“ отговорът е, че ще бъдат спестени 50 % от 
бюджета за техническа поддръжка, ако в компанията има надеждна 
комуникация. 

Ако компанията имаше надеждни комуникации в софтуерните 
им инструменти, фирмата би спестила 300 млн. лв. от техническа 
поддръжка и разходи по софтуерното развитие. 

 
 
 
 

Разширен хар-
дуер 

IP базирана 
технология 

Услуги по сис-
темния дизайн 

Услуги по сис-
темното интег-

риране 

Ползи за клиента 
 
Нови абонати 
 
Намалено изтоще-
ние 
 
Нови възможности 
 
По-малки разходи 
по поддръжката 
 
По-дълга използ-
ваемост 

Отпечатък 

Надеждност

Възможност за 
ъпгрейд 
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Фигура 3. 
 

Клиент Доставчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преглед на процеса 
 
Ефективният разговор с клиента изисква подготовка. Целта е 

да задавате директни въпроси, за да търсите идеи, които не стават 
моментално ясни на вас или на клиента. Клиентите невинаги мислят 
за стойността в детайли. Трябва да сте подготвени да задавате 
специфични въпроси за стойността и да оставяте клиента да им от-
говаря. Правейки това, вие очертавате рамките на дискусията и 
предизвиквате клиента да мисли по-задълбочено за нуждите си. За 
да направите това, трябва да имате ясни идеи за това как офертите 
ви създават стойност, преди да говорите с клиентите. Иначе няма 
да разпознаете обещаващата възможност и ще пропуснете шанса 
да я развиете. Самата подготовка генерира ценни идеи. И веднъж 
след като изучите процеса, е много лесно да го повторите. 

 
Фигура 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наистина ми е необхо-
дима надеждна комуни-
кация 

с 50 % софтуерният бю-
джет ще се намали 

60 % от разходите по 
проекта 

5 млн. лв. на проект, по 5 
проекта на година 

Защо? 

Какъв е софтуерният 
бюджет? 

Колко голям е един 
проект? 

Спестявате 300 млн. 
лв. от надеждни ко-
муникации 

Откриване 
на данни 

Вътрешни 
интервюта 

Профили 
на клиентс-
ката 
стойност 

Клиентски 
интервюта 

Модели на 
бизнес 
стойност 

ROI инст-
рументи и 
предложе-
ния 
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Като следвате процеса, показан на Фигура 4, вие създавате 
основа за увереността в ценообразуването. Можете да използвате 
думите и информацията на клиентите си, за да докажете стойността 
си. И като доказвате стойността си, можете да покажете, че ценооб-
разуването ви е добре обмислено и отговаря и издържа и на зорки-
те погледи и на най-трудните ви клиенти. Първо разглеждаме про-
цеса и след това само интервю и детайлите за неговата подготовка. 

1. Откриване на данни: Първата стъпка на профилирането на 
клиенти е да съберете всички данни в един голям файл. Разгледай-
те всеки файл и разберете какво ви казва за клиентите. Обобщете 
всеки файл и ключовите идеи. По-точно търсете: 

 специфични примери, които свързват офертите ви с финан-
сови ползи за клиентите; 

 вникване в модела за печалба на клиентите ви и позициони-
рането им спрямо техните клиенти; 

 директни сравнения с конкуренцията. 
2. Вътрешни интервюта: Говорете със завеждащите отдели 

продажби, маркетинг и услуги в компанията ви. Те знаят как клиен-
тите ви използват продуктите и услугите, които предлагате. Питайте 
в детайли как и защо клиентите ви използват текущите ви оферти и 
как тези оферти създават стойност за тях. Също така правете срав-
нения с конкуренцията. Важен елемент от този процес е да искате 
доказателство всеки път, когато някой изкаже твърдение относно 
това как клиентите виждат вас и вашата конкуренция. Никога не ос-
тавяйте непотвърдени слухове или общоприети мъдрости неоспо-
рени. Почти винаги в компанията има повече информация за 
стойността, отколкото мениджърът осъзнава. 

3. Профили на клиентската стойност: Имайки предвид, че сте 
се поучили от вътрешните интервюта и анализа на данните, разра-
ботете първоначални хипотези за това как клиентите използват 
продуктите и услугите ви и как получават стойност от това. В хода 
на този процес ще осъзнаете, че знаете много по-малко, отколкото 
си мислите. Спомнете си, че това е целият смисъл на този метод. 
Отбележете критичните пропуски в информацията си и идентифи-
цирайте клиентите, които могат да ви помогнат да ги запълните. 
Разработете списък с въпроси, които да задавате на клиентите, от-
насящи се към вашата работа спрямо тази на конкурентите. 

4. Клиентски интервюта: Интервютата с клиентите се използ-
ват, за да се потвърдят и/или отхвърлят профилите на стойността, 
направени с вътрешния анализ. Използвайте клиентските интервю-
та, за да разработите нови профили. Методът, използван, за да се 
определи профилът на клиентската стойност, е задълбочено проуч-
ване. Този метод решава две основни задачи: първо, осигурява 
много по-добро разбиране за това как клиентите използват продук-
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тите ви и как да ги подобрите; второ, методът наподобява терапия 
за клиентите. Те най-накрая имат някого от компанията, с когото да 
разговарят задълбочено, който ги кара да се чувстват важни, самият 
процес на интервюто подобрява връзката. Ако използвате идеите, 
за да подобрите продуктите и услугите си, всички печелят. 

5. Модели на бизнес стойност: След като клиентските интер-
вюта са документирани и изчетени, вие започвате да развивате 
разбиране за една обща нишка, свързваща клиентите в един сег-
мент. Тази нишка може да е в техните бизнес модели, как управля-
ват бизнеса си или как си осигуряват стойност, като използват ва-
шата фирма. Вече би трябвало да можете да очертаете как клиен-
тите ви печелят, как офертите ви им помагат за това и да имате 
специфични примери, за да подкрепите идеите си. Целта на този 
етап не е съвършенство. Целта е да направите връзка между раз-
личната информация, събрана чрез разговорите с клиенти. 

6. ROI (възвръщаемост на инвестиции) инструмент и предло-
жения за стойност: Крайният резултат от цялата свършена работа са 
две неща: първото е поредица от силни предложения за стойност, 
които търговците ще могат да използват, за да продават продуктите и 
да защитават цените ви; второто е ROI инструментът, който търгов-
ците могат да използват, за да задават множество въпроси, които да 
определят дали има нужда от вашата оферта и как тази оферта 
впоследствие ще осигури финансова стойност на клиентите ви. 

 
Подготовка за и провеждане на интервю 
 
Колкото по-добре сте подготвени за процеса, толкова по-

вероятно е да съберете правилните откъси от информация и да пос-
ледвате правилните нишки, водещи до финансовата стойност. Има 
три открояващи се стъпки, за които да помислите: подготовка, изпъл-
нение и интеграция. Този подход прави „пробив навътре“ с поредица 
прости въпроси, за да открие как характеристиките на един продукт 
или услуга намаляват разходите или повишават цените и продажби-
те. Идентифицира истинските дейности, повишаващи стойността. 

Правейки задълбочено проучване с клиентите, можете да откриете: 
1. Истинските дейности, увеличаващи клиентската стойност, 

са по-различни от тези, които фирмата продавач очаква; 
2. Текущите решения са по-ценни, отколкото доставчикът смята; 
3. Клиентите са удовлетворени от това, че най-накрая някой ги 

пита за бизнеса им по начин, който има значение за тях; 
4. Има възможности да се осигури много повече стойност, от-

колкото доставчиците смятат. 
Когато се подготвяте за интервюто, задачата ви ще бъде да 

свържете три специфични сфери: модела на печалба на клиента, 
ключовите дейности, носещи приходи и разходи, и критичните мерки 
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за работа (дейности, носещи клиентска стойност). Големият въпрос 
е как те разширяват бизнеса и правят пари. С други думи как вие 
можете да помогнете да правят това. Второто нещо е как да свър-
жете вашите оферти и тези на конкуренцията с тези мерки. Третата 
стъпка е да определите точните финансови резултати, които офер-
тите ви са донесли на клиентите. Това е направено със системния 
интегратор, показан на Фигура 5. За да се постигне това, трябва да 
се свържат трите сфери, използвайки прости въпроси. 

 
Фигура 5. Процес на интервю с клиент 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процесът на интервюто съдържа 3 определени етапа: подго-

товка, провеждане и интеграция. Този процес е праволинеен и лес-
но може да бъде усвоен от маркетинг мениджъри. 

Етапът на подготовка използва вътрешната информация от 
прегледа на данни и интервютата със заинтересованите страни, за 
да разработи идеи за дейности, носещи клиентска стойност. Крите-
риите, по които се избират клиентите за интервю, също се разра-
ботват на този етап, например: Коя сфера на индустрията бихте ис-
кали да разгледате? Какъв брой клиенти искате да обслужвате? 
Какви клиенти мислят вече по-този начин? 

Подготовка 

- Преглед на вътреш-
ни данни 
 
- Провеждане на вът-
решни интервюта 
 
- Разработка на хипо-
тези за: дейности, но-
сещи клиентска 
стойност; нашата ра-
бота; работата на кон-
куренцията 
 
- Определяне на изис-
квания и източници на 
данни: 
 
- Разработка на крите-
рии за избор на клиен-
ти за интервю 
 
- Разработка на на-
ръчник за интервюта 

- Планирайте подхода 
 
- Техника за задаване 
на въпроси 
 
- Започнете интервюто
 
- Подгответе се за 
предизвикателства 

- Документирайте нау-
ченото 
 
- Усъвършенствайте 
хипотезите 
 
- Използвайте инфор-
мацията, за да подоб-
рите офертите, конку-
рентните знания, по-
зиционирането на 
стойността, ценообра-
зуването 

Провеждане Интеграция 
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Когато предлагате да интервюирате клиентите, добра идея е 
да им кажете, че целта на това е да развиете по-добра представа за 
техния бизнес и реалните им нужди. Бъдете ясни, че сте там, за да 
слушате, а не да им продавате нещо. Повторете последното обе-
щание. Това не е продажба. След като сте обещали това, спазвайте 
го. Нищо няма да развали интервюто повече от дори най-малкия 
намек, че това е продажба под прикритие. Старайте се да не пред-
лагате такива интервюта, когато клиентите са заети със заявка за 
проект или делови преговори. Те ще бъдат прекалено съсредоточе-
ни върху това да си издействат отстъпка. 

Щом хипотезата е развита, следващата стъпка е да разрабо-
тите наръчник за интервюта. Това е шаблон от поредица въпроси, 
проектирани да подкрепят или отхвърлят хипотезата. Нека наръчни-
кът да е прост. Директни, отворени въпроси и кратки думи са добри 
насоки за разработката на наръчника. Нека да не е по-голям от една 
страница. Ако ви трябва повече от една страница, за да тествате 
хипотезата, хипотезата е твърде сложна. Вероятно тя се състои от 
две или повече хипотези, комбинирани в една. Разделете я на със-
тавните ѝ части и ако е необходимо, тествайте всяка от тях. 

На Фигура 6 са показани основните въпроси, които ще ви по-
могнат да започнете. 

 

Фигура 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегия 
 Какъв е моделът на печалба на клиента? Как прави пари? 
 Какви са най-важните фактори за успех за клиента? 
 Какви са най-важните процеси за бизнеса му? 
 Какви са най-големите му проблеми? 
Приходи 
 Къде е добавената клиентска стойност за неговите клиенти? 
 Как е позициониран на пазара? 
 Кои пазари му носят най-големи приходи? 
 Кои пазари/клиенти визира той в бъдещето? 
Разходи 
 Какво увеличава или намалява разходите му? 
 Има ли сфери, които силно се нуждаят от подобрение? 
Нашата оферта 
 Как се ползват нашите оферти в бизнеса му? 
 Кои оферти са най-ценни за клиента? Защо? 
 Точно за постигането на какви резултати помагат нашите оферти? 
Конкуренция 
 Кой е следващата най-добра алтернатива? Защо? 
 Какво предлага той, което ние не можем, и обратно? 
 Какво ще жертва клиентът, ако използва различни алтернативи? 
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В началото на интервюто обяснете на интервюирания защо сте 
там и му задавайте по-лесни въпроси. Въпросите трябва да са точни 
и кратки точно както когато сте там не за да продавате нещо. Обясне-
те на клиента, че не сте там, за да отговорите на въпросите чрез про-
дукти и услуги. Записвайте си проблемите, които клиентът повдигне, 
и му кажете, че вие или някой друг ще се свърже с него след време. 

По време на интервюто следвайте следите, оставяни от клиен-
та. Както вече обсъждахме, този процес се нарича „пробив навътре“. 
Използваме този термин поради повишаващата се специфика на 
въпросите, като започвате от общи въпроси за бизнеса и стигате до 
истинския смисъл на интервюто – данни за стойността. Най-добре ще 
е да започнете с по-общи въпроси и постепенно да се съсредоточа-
вате върху извличането на специфични данни за това как вие и ва-
шите конкуренти създават финансова стойност за клиента. Преглед 
на процеса пробив навътре можете да видите на Фигура 7. 

 
Фигура 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

След като интервюто приключи, трябва да се случат две неща. 
Първо, документирайте това, което сте научили от интервюто. В 
идеалния случай ще имате записки или копие от интервюто. Отде-
лете 30 минути и превърнете тези записки в документ, чрез който 
можете убедително да обясните становището и/или идеите си на 
другите мениджъри. Второ, изпратете благодарствено писмо на 
клиента. Мислим, че истинско писмо, подписано от главния изпъл-
нителен директор на вашата компания, с копие до изпълнителния 
директор на клиента, е начин на отблагодаряване. E-mail също мо-
же да е добра алтернатива. 

Как действа бизнесът? Как прави пари? 

Функционална роля и въздействие/мерки 

Работни процеси, които да бъдат изпълнени 

Роля на офертите ви в процеса 

Парично въздействие на офертите ви 

Критерии за оценка на конкуренцията 

Относителни сравнения 



ФИНАНСИ 

 119 

Следващият етап е да трансформирате информацията от ин-
тервюто в знание, което компанията ви може да използва. Обобще-
те ключовите точки от всяко интервю. 

Ако имате цитати от клиента, използвайте ги да обясните иде-
ите си на директорите, докато се оповестяват резултатите от интер-
вюто. Важно е да следите идеите си за дейности, които носят клиен-
тска стойност, възможно позициониране на стойността, конкурентно 
позициониране на стойността, ценообразуване и възможни подоб-
рения на услугите и продуктите. Библиотеката е могъщо средство и 
трябва да се обновява, за да се помогне за създаването на казуси, 
които да поддържат стойността ви след време. 

Пример: доставчик на бизнес формуляри, провеждащ този про-
цес в банковата индустрия. По това време доставчикът предлага 150 
индивидуални услуги за специални цели на клиентите си. Много от 
тези услуги се осигуряват по поръчка без заплащане. Основавайки се 
на интервюто с клиенти, доставчикът може да открие, че голяма част 
от банките намират определен пакет от тези услуги за особено ценен. 
Клиентът е по-изумен, когато разбира, че този пакет услуги покрива 
банкови сегменти, чиито бизнес модели се различават изключително 
много. На практика доставчикът разбира, че може драстично да вли-
яе на предлагането на услугите си и да започне да таксува за този 
пакет. Очевидно, клиентът губи пари, защото не разпознава 
стойността на тези услуги. В резултат на това доставчикът рациона-
лизира пакета в 10 сегментирани такива, всеки съответно оценен. 
Офертите също съдържат напълно базови пакети (Фигура 8). 

След като услугите са специфицирани, доставчикът обръща 5-
процентовия си годишен спад на печалбите в растеж с 5 % на годи-
на в сфера на бизнеса, която върви надолу. Голяма част от този ус-
пех се дължи на факта, че връзките между бизнес модела на клиен-
та и неговата нужда от високи стойности са били лесни за импле-
ментиране от екипа по продажбите. Всичко, което те трябваше да 
направят, беше да зададат няколко въпроса на всеки предполагаем 
клиент относно бизнеса и плановете за развитието му. Задавайки 
тези три въпроса, представителят на сметката бързо може да се 
насочи към най-добрата оферта за клиента и да я позиционира чрез 
конкретни отчети за стойността ѝ. 
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Фигура 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какво да правите с резултатите от дискусиите 
 
Вълнуващо е да говорите с клиентите си за това как офертите 

ви осигуряват стойност. В началото може да е малко объркващо. 
Научавате толкова много нови неща и сте толкова заплетени в това 
да търсите схеми в това, което откривате. Можете много лесно за 
изгубите представа за целта си. Просто помнете: целта ви е да раз-
работите прости модели, които ви позволяват да определите коли-
чествено стойността, която носите на клиентите си. С тази инфор-
мация вие можете да: 

1. определите оферти, ясно свързани с нуждата от стойност 
на клиентите ви; 

2. определите ниско- до високостойностни оферти, за да се 
съобразите с различните ценови категории; 

3. създадете предложения за стойност със силно въздейст-
вие и инструменти, които позволяват на вашите екипи по продажби-
те да печелят повече сделки и да защитават цените ви; 

4. определите нива на цените, които са съобразени със 
стойността, осигурена на клиента (Фигура 9.). 

 

Проблем: Рационализация – 150 отделни услуги
Проста програма – Разбиране 
– Базов модел на печалба; Как бизнес формулярите и услугите подкре-
пят този модел? 
– Какви проблеми се решават чрез тези услуги? 

Базов пакет 
услуги 

Управление 
на каналите 

Управление 
на фактурите 

Пакет за ло-
ялни клиенти 

Управление 
на фондовете 

Директни пов-
торни поръчки

Периодично 
докладване 

Управление 
на сметките 

Развитие на 
инфраструк-
турата

Индивидуални 
услуги и такси 

Основа 
 
Определено планира-
не за обема на основ-
ния продукт 
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Фигура 9. 
Време до старта 

 
 

>24 месеца 18 до 12 месеца <12 месеца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример: водещ производител на дентална техника. Компания-

та е направила иновативен пробив, който осигурява на зъболекари-
те комплект от инструменти за еднократна употреба, много по-
ефективни от страна на разходите, които да заменят продуктите, 
нуждаещи се от стерилизация. Интервютата със зъболекари са по-
казали значителната стойност, която те свързвали с елиминирането 
на трудоемкия и рисков процес по стерилизация. Работейки със зъ-
болекари, интервюиращите установили, че продуктите за еднократ-
на употреба подобряват утилизацията на зъболекарския кабинет, 
като намаляват времето за почистване. Така зъболекарите могат да 
приемат повече пациенти, увеличавайки приходите си. 

Също така се създава пазарна възможност за оралните хи-
рурзи, които искат да се диференцират, рекламирайки това, че из-
ползват най-безопасното и усъвършенствано оборудване. По този 
начин те могат да привлекат още клиенти. Накрая компанията успя-
ва да осигури прост фактуриращ софтуер, който да свърже използ-
ването на оборудването с определени пациенти и процедури. Соф-
туерът подобрява точността на фактурирането и компенсацията за 
клиентите, които ползват дентална осигуровка. Това помага на зъ-
болекарите да губят по-малко пари. 

Използвайки тази информация, компанията за дентални про-
дукти установява ценообразуване, следвайки триетапен процес: 

Базов анализ Първоначален ана-
лиз на стойността

Последни приго-
товления

- Определен клиентски 
проблем 
- Характеристики на 
целта 
- Анализирани конкурен-
тни решения 
- Определени цели за 
повишаване на продук-
тивността 

- Анализ на данните за 
финансово въздействие 
- Проведено алфа-
тестване 
- Ъпдейт на характерис-
тиките 
- Създадени първо по-
коление инструменти за 
продажба 
- Определени първона-
чални граници на цените

- Финализиране на про-
дуктовите характеристи-
ки 
- Готови инструменти за 
продажба 
- Завършено ценообра-
зуване 
- Завършен стартов 
план 
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1. Определяне на пълните разходи за клиентите за текущите 
им опции; 

2. Определяне на финансовите ползи, които иновациите ви 
носят отвъд текущите алтернативи; 

3. Определяне на алтернативните разходи за клиенти, които 
искат да използват вашите решения. 

Това значи да се определи следното: 
 Разходите на процедура с текущия комплект, намерени, като 

амортизираме пълните разходи на сегашното оборудване за мно-
гократна употреба върху всички извършени процедури; 

 Спестяванията от разходи поради по-добрата утилизация на 
кабинета; 

 Частичната стойност от пациенти, привлечени към използва-
нето на ново оборудване; 

 Растеж на приходите поради по-точното управление на фак-
турите и компенсациите; 

 Спестяванията от разходи поради намаляване във времето 
на процедурата по въвеждане на данни; 

 Алтернативни разходи, в този случай по изхвърляне и обучение. 
Данните са представени на Фигура 10. 
 

Фигура 10. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултатите от проучването на клиентската стойност носи две 

важни проникновения. Първото е разбирането на стойността на но-
вия комплект от и без фактуриращия софтуер. Това проникновение 

Допълнителни 
доходи от нови 
пациенти и по-
добрено факту-
риране= 325 лв. 

Намалени раз-
ходи поради 
спестено време 
= 200 лв. 

Текущо реше-
ние: 180 лв./про-
цедура 

Разходи по от-
падъци и обуче-
ние = 25 лв. 

Стойностно пре-
димство = 500 
лв./процедура

Допълнителни 
доходи от нови 
пациенти = 250 лв.

Намалени раз-
ходи поради 
спестено време 
= 125 лв. 

Разходи по от-
падъци и обу-
чение = 25 лв. 

Текущо решение: 
180 лв./проце-
дура 

Стойностно пре-
димство = 250 
лв./процедура 
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води до възможност за въвеждане на по-високостойностния пълен 
комплект и базов комплект, който не включва софтуера. 

Второ, определя базата за ценообразуване, като определя 
клиентската стойност. Това помага на фирмата да установи ценови 
граници, които обхващат голяма част от стойността, създадена за 
клиенти. За да направи това, първо се определя стойностното пре-
димство пред съществуващи решения (в този случай – 500 
лв./процедура за пълния комплект и 340 лв. за базовия). След това 
се добавят разходите по текущото решение, за да се определи мак-
сималната граница на цената: от 180 до 680 лв. (180 лв. – разходите 
на текущия комплект, плюс 500 лв. стойностно предимство) за пъл-
ния комплект и от 180 до 530 лв. за базовия комплект. 

За да се стеснят тези граници, компанията е анализирала пси-
хологическите елементи на стойността от гледна точка на клиента. 
Това включва негативите като риска при използване на нова техно-
логия и притеснението относно демонстрираното решение за нещо, 
което не е тествано. Също така включва позитивни психологически 
ползи като гордост от това, че се работи на гребена на вълната. 
Накрая е определена цена, която подтиква към покупка. На края на 
процеса компанията поставя цена 400 лв. на инструмент за пълния 
комплект и 250 лв. за базовия. Въпреки че цените са на долната 
граница, дори базовият комплект осигурява значителна печалба и 
подтиква клиентите към смяна. 

 
Създаване на силновъздействащи предложения за 

стойност и инструменти за продажба 
 
Просто документирането на стойността и използването ѝ, за 

да определим оферти и цени, не са достатъчни. Ако специалистите 
по продажби не могат да защитят логиката зад различните оферти и 
ценообразуващи опции, тогава те биха били в много неудобна пози-
ция пред клиентите. Решението им е да дадете инструменти, които 
им трябват, за да продават стойност и да защитават цените ви. 

За да се направи това, трябва да се вкарат в употреба откри-
тията за клиентската стойност. Тези открития трябва да се поставят 
в прости модели, за да се покаже на клиентите как получават 
стойност от оферти. Това осигурява структура от въпроси, които 
търговците задават на клиентите, за да могат да определят как про-
дуктите и услугите въздействат върху финансовото състояние на 
бизнеса на клиента. Фигура 11 показва как изглежда структурата на 
един такъв инструмент. 

За съжаление, повечето ROI (възвръщане на инвестиции) инст-
рументи, които маркетолозите предоставят на търговците, не работят. 
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Фигура 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главната причина, поради която не работят, е това, че търгов-

ците ги намират за прекалено сложни и поради това не ги използ-
ват. Друга причина е, че значителна част клиенти, които биват ана-
лизирани, не вярват на резултатите. 

Решението е да се разработят инструменти за продажба, кои-
то използват данните на клиента. Анализът би трябвало да предос-
тави пълен поглед върху алтернативите на конкуренцията. Целта е 
решението за покупка на клиента да стане по-лесно, а не по-трудно, 
като се крие информация. Презентирането на информация, която 
дава директен поглед върху конкуренцията, може да се стори про-
тивоестествено на много специалисти по продажбите. В края на 
краищата защо да правим сравнения и да затвърждаваме позиция-
та на клиента? Фактът е, че сравнявайки вашите продукти с тези на 
конкуренцията, вие изтъквате и слаби, и силни страни. Балансира-
ната продажба всъщност подобрява стойността на търговците. 

В допълнение на това има и друга важна разлика. Обичайното 
ROI моделиране често предоставя информация за обикновения 
клиент, агрегирана на някакво ниво за група клиенти. Детайлното 
сравнение се оставя в ръцете на клиента, който може да не сравня-
ва точно или честно. Осигуряването на отделни за всеки случай 
сравнения гарантира, че търговците ще останат замесени по време 
на процеса на оценка, като предоставят всички детайли. С този под-
ход е по-вероятно клиентите да повярват на информацията. 

Анализ на клиента 

Дейности, 
носещи 
стойност 

Нужди на 
представяне-
то на фирмата

ROI 

Последици от 
представяне-
то 

Сравнение на ре-
шенията 

Нашето 
представяне 
и разходи 

Представяне-
то и разходи-
те на конку-
ренцията 



ФИНАНСИ 

 125 

Ако клиентите не могат да получат сравнителни данни директ-
но от потенциалните доставчици, те ще развият собствени вътреш-
ни модели, за да улеснят сравнението. След като го направят, е 
малко вероятно да споделят всички детайли от анализа. Вместо то-
ва те ще използват информацията, за да противопоставят двама 
доставчици един срещу друг. 

Инструменти за продажба, на които може да се вярва, са 
сравнително лесни за конструиране. Ако се върнем към доставчика 
на дентални инструменти, е лесно да видим как данните, събрани 
по време на разговорите с клиенти, могат да се превърнат във вну-
шителни инструменти за продажба. Забележете колко е лесно да се 
определи и използва реалната финансова полза за клиента. 

 
По-добри предложения за стойност и таргетиране на 

клиенти 
 
Често една от целите на този процес е да се идентифицира 

какво задейства клиентската стойност. Това са операционни харак-
теристики, които позволяват на търговците да определят нуждите 
на клиента с по-голяма готовност. Тези „списъци“ могат да се бази-
рат на това как работи един бизнес, каква е главната му стратегия 
или на множество други неща. Веднъж щом тези „списъци“ на 
стойността са осъзнати, могат да бъдат ограничени до кратък спи-
сък с въпроси, които помагат да се идентифицират предполагаеми-
те високостойностни участъци. Ключът е в това въпросите да бъдат 
ясни, директни и да дават конкретни отговори. 

Не може само пазарното проучване да води приоритетите на 
фирмата. Резултатите трябва да се свържат със силно чувство за 
разбиране на редица други фактори, които влияят на стратегията на 
фирмата. Добрите новини са, че щом веднъж се утвърди, процесът 
е лесен и проницателен. Това също е процес, с който търговците 
могат да работят и лесно да разберат. Това го прави много по-
вероятен за имплементиране. С малко обучение вашите търговци 
ще изградят много повече увереност в ценообразуването ви и ще я 
предадат на клиентите ви. 

 
Литература 
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2. Nagle, Thomas. The strategy and tactics of pricing. 2010. 
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КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

В БЪЛГАРИЯ И БОЛОНСКИЯТ ПРОЦЕС 
 

Снежана Димитрова 
 
 
Пространството на българското висше образование е в непре-

късната динамика, която се засили особено много през последните 
две десетилетия. Днес Република България разполага с модерно 
висше образование, което е съществена част от националната об-
разователна система от класически тип, която включва предучи-
лищна, начална, средна и висша степен. 

В полето на висшето образование са обхванати всички области 
на знанието. Мисията на демократичното общество, което носи у себе 
си идеалите на хуманизма и човешкия прогрес, е опазване на околната 
среда и съблюдаване на човешките права в съвременния свят. 

Българското общество промени изискванията към висшето 
образование, поставяйки го в среда на икономика, основана на зна-
нието, в непрекъснато променящ се социален, политически и научен 
свят. Българското висше образование отговаря на това предизвика-
телство, като се стреми да подобрява качеството на обучението и 
същевременно да гарантира достъпността и отстояването на рав-
нопоставеността като свои основополагащи принципи. Последните 
две десетилетия за българското висше образование се отличават с 
непрестанното му териториално и съдържателно разширяване, с 
все по-големия обхват на обучаваните млади хора в цялата страна. 
Елитарно в миналото, днес българското висше образование е масо-
во, открито, обхващащо разнообразни специалности, които много 
често имат интердисциплинарен характер. 

Пространството на българското висше образование е само-
битно, приемник на дълбоки исторически традиции, идващи от зора-
та на европейското време. Наред с това нашето висше образование 
е отворено в посока на основния принцип на Европейския съюз за 
свободно движение на хора, ценности и идеали. В значителна сте-
пен за това движение допринася все по-успешно прилаганата сис-
тема за признаване на учебните кредити (ECTS и Европейското 
дипломно приложение), на образователните степени, на участието в 
университетски и изследователски мрежи. 

Осигуряването на качеството е основен инструмент на Болон-
ския процес, който подпомага развитието на висшите училища (ВУ) 
в общата рамка на Европейските стандарти и насоки (ESG) и допри-
нася за глобален напредък. Осигуряването на качеството предоста-
вя информация, създава подходяща университетска култура и спе-
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цифични възможности за адаптация в променящата се среда на 
висшето образование. 

Наложеният от Закона за висше образование модел на сложни 
и продължителни процедури изпълнява своята роля на организаци-
онно-регулативен механизъм за националната образователна систе-
ма в постпреходния период към демократично-правова държава и 
присъединяване към европейското образователно пространство. 

Анализът на образователната насоченост на висшите учили-
ща в страната очертава картина на тясна специализация на по-
голямата част от тях. От друга страна в едно и също населено мяс-
то и регион няколко висши училища (държавни и частни) разполагат 
с еднотипни и/или сродни факултети (филиали), например икономи-
чески (стопански), правни и др., което води до неефективно използ-
ване на държавните финансови и други ресурси. 

Частните висши училища в страната работят на пазарен прин-
цип и всяко от тях търси своя ниша в подготовката на специалисти. 
В повечето от тях структурата е оптимизирана по отношение на кри-
териите „административен персонал“ и „преподаватели“, а обучени-
ето на студентите се извършва главно по търсени от пазара и сту-
дентите професионални направления и специалности. 

Всички образователни институции в България бяха приведени 
структурно и функционално в съответствие с изискванията на наци-
оналното законодателство в системата на висшето образование и в 
науката. Те в значителна степен са хармонизирани с целите и изис-
кванията на Болонския процес. 

През периода в българското висше образование окончателно 
се възприе структурата на тристепенния модел на Болонския про-
цес: бакалавър (професионален бакалавър), магистър и образова-
телно-научната степен „доктор“. 

По-голямата част от образователните институции във висшето 
образование разработиха и пристъпиха към изпълнение на страте-
гии за собственото си развитие в средно- и дългосрочен период. В 
тях са очертани политиката, целите, мисиите, задачите, ресурсите и 
пътищата за повишаване на качеството и конкурентоспособността 
им. През периода продължиха финансовата и кадровата стабилиза-
ция на образователните институции. Значителна част от универси-
тетските колежи се трансформираха във филиали или преустанови-
ха съществуването си. 

Разширяваха се връзките, контактите и сътрудничеството в 
образованието и в научноприложните изследвания между институ-
циите за висше образование, бизнеса и потребителите на кадри. 
Поради характера на националната бизнес среда този процес все 
още не обхваща всички области на публичния и частния сектор. 

Балансът между контролната роля на държавата и свободната 
интелектуална инициатива на образователните институции при взе-
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мане на важни решения по стратегически въпроси на висшето обра-
зование се утвърждава като водещ принцип на ръководство и раз-
витие на висшето образование в страната. 

Подобряването на качеството, привлекателността и конкурен-
тоспособността на висшето образование се превръщат в постоянни 
приоритети на по-голямата част образователни институции. Утвър-
ди се съпоставянето на българските образователни институции и на 
образователния процес в тях с европейските образователни инсти-
туции. Ръководствата на част от образователните институции тър-
сеха оптимално съчетаване между външните добри образователни 
практики и националните, исторически обособили се традиции и 
специфика на висшето образование в България. 

Рейтингът е инструмент на пазарната икономика и е резултат 
от нуждата ВУ да съществува в условията на конкурентна среда на 
образователния пазар. Съществуващите или изграждащи се све-
товни европейски и национални листи представляват класиране на 
ВУ – израз на комерсиализацията на висшето образование. Те мо-
гат да се използват за стратегическо планиране, за национална по-
литика за субсидиране, и дори за измерване на националния потен-
циал, изразен в брой заемащи първите 20, 50 или 100 места. 
Рейтингът стимулира ВУ да изпълняват критериите за постигане на 
по-високо класиране и определено оказва влияние върху поведени-
ето на ВУ, на студентите, работодателите и правителствата. 

Следва да се отчита, че рейтингът поражда и някои опасности 
за висшето образование, между които: 

 неопределеност на критериите, която може да служи за 
маркетингови цели, привнесени отвън във висшето образование, 
поддържане на установения ред, като определя превъзходството 
или слабостта на ВУ за значителен период от време; 

 отразяване в голяма степен само на гледището на съста-
вителите си; 

 възможност за изключване на малките специализирани ВУ, 
които са водещи елементи в европейското пространство на висшето 
образование и др. 

Качеството на образованието и качеството на рейтинга не са 
взаимноизключващи се, а са взаимнодопълващи се измерения. Необ-
ходимо е да се намери вярното съотношение между целите по осигу-
ряване на качеството и ролята на рейтинга за икономическия прогрес. 

За реализиране на идеите, заложени в рейтинга, е разумно да 
се използват вече доказани подходи и инструменти за оценяване на 
качеството на образованието. 

Териториалното разполагане на съществуващите образовател-
ни институции обаче показва, че в страната има региони, в които не 
функционира нито едно висше училище, което е тревожно за състоя-
нието на демографските процеси и за развитието на стопанството. 
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Системите за поддържане на вътрешноинституционалното 
равнище на качеството се обособиха като централни системоопре-
делящи компоненти в процеса на обучението. Окончателно приклю-
чи тяхното структурно изграждане. В повечето образователни инс-
титуции тези системи бяха кадрово, технически и технологично ком-
плектовани, официализирани и функционално въведени в практика-
та. Голяма част от системите след няколкогодишна експлоатация 
бяха подложени на по-нататъшно усъвършенстване. 

В значителна част от висшите училища резултатите, получени 
от системите за оценяване на качеството и самооценка, се превър-
наха в основен индикатор за състоянието на институцията и осно-
вание за формиране на стратегическата политика и за провеждане 
на ежедневната организационно-управленска и контролна дейност. 

B българските образователни институции функционират сис-
теми за: 

а) оценяване и поддържане на качеството на обучение на сту-
дентите и докторантите; 

б) оценяване и поддържане на качеството на академичния състав; 
в) самооценяване като част от изискванията за външна инсти-

туционална и програмна акредитация; 
г) проследяване на трудовата дейност и на реализацията на 

завършилите обучение; 
д) проучване, анализ и оценка на мнението на обучаемите 

студенти, докторанти и специализанти; 
е) трансфер на кредити и дистанционно обучение. 
Изградена е системата за изучаване на мнението на потреби-

телите на кадри и на пазара в страната и извън нея. 
В системите за оценяване и поддържане на качеството обаче 

се проявиха и следните проблеми: 
 Част от ръководствата на образователни институции имат 

формално отношение към системите за качество. Тези системи не 
се възприемат като жизненоважен индикатор за повишаване на 
възможностите на образователната конкурентоспособност в нацио-
налната и европейската образователна среда. Резултатите от 
дейността на системите не стояха в основата на оперативната 
административно-управленска дейност и не се използваха за съпос-
тавимост и формиране на институционалната политика. 

 Резултатите от системите за качество все още не са гене-
рален индикатор за състоянието на знанията, уменията, способнос-
тите, качествата и компетентностите на обучаемите и обучаващите. 
Те не се използват пълноценно за структуриране на квалификаци-
онните характеристики, учебните планове и програми, за методи-
ческа работа и подобряване на технологията на обучение. 

 Само в малка част от образователните институции се уста-
нови редовна практика периодично да се извършва самооценка на 
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ефективността и ефикасността на системите за поддържане на ка-
чеството. 

 Част от системите за поддържане на качеството не обхва-
щат всички образователни, научноизследователски, художественот-
ворчески и поддържащи дейности с отношение към образователния 
процес и развитието му в институцията. 

Наред с добрите практики по съставянето и актуализирането на 
учебната документация се допуснаха и следните негативни практики: 

 Извършват се радикални промени в учебната документа-
ция, без да е завършил цикълът на обучение на випуск студенти. 

 Отсъства експертна оценка за научна съобразност. 
 В част от учебните планове липсва експертна преценка на 

съотношението между теория и практика и форми на обучение. 
В учебния процес, разбиран като преподаване и усвояване на 

знания, умения и способности, съществува голямо разнообразие. То се 
определя от формата на обучение – редовна, задочна, дистанционна, 
от вида образователно-квалификационна степен и от съответната об-
разователна област и професионално направление, от квалификация-
та и компетентностите на преподавателите и от други фактори. 

Всички образователни институции въведоха законово изиск-
ваните процедури за прием на студенти, докторанти и преподавате-
ли, за оценка и за финализиране на обучението. 

Същевременно в учебния процес на образователните инсти-
туции се проявиха и следните слаби страни: 

 Голямо текучество на преподаватели и ниска посещаемост 
на занятията от студенти и докторанти. 

 Занижен контрол върху системността на обучението и 
предлаганите знания. 

 Липса на контрол върху знанията и подготовката на обуча-
емите както в процеса на обучение, така и на изхода на образова-
телните институции. 

Образователните институции в страната трябва да обърнат 
по-голямо внимание и постоянно да анализират, обсъждат и изс-
ледват въпросите, свързани с повишаване на качеството на учебния 
процес – сърцевина на образователната дейност и решаващ фактор 
за развитие и цялостно подобряване на българското висше образо-
вание и за неговото успешно интегриране в европейското образова-
телно пространство. 

През анализирания период нарастваха обществените очаква-
ния към националната система за висше образование. Повишеният 
публичен интерес се дължи на следните обстоятелства: 

 нарастващи изисквания към качеството на човешкия по-
тенциал на националния и европейския пазар на труда; 

 ускоряващ се процес на интеграция на българското висше 
образование в европейското образователно пространство; 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 131 

 засилващ се интерес на бизнеса и на потребителите на 
кадри към специалистите – продукт на висше образование; 

 разширяваща се публична прозрачност и достъпност до 
информация за дейността на образователните институции до ре-
зултатите от оценъчната и самооценъчната дейност. 

Основните отговорности на образователните институции се 
изразяват във: 

 развитие и прилагане на научни знания в съответни облас-
ти на обществения живот; 

 подготовка на висококвалифицирани специалисти; 
 удовлетворяване на публичните административни потреб-

ности на страната; 
 постигане на конкурентност в националното и европейско-

то образователно пространство; 
 подготовка на кадри, удовлетворяващи бизнес интересите; 
 задоволяване на духовни и културни обществени интереси; 
 подготовка на изпълнители, лидери и ръководители за 

нуждите на структурите в публичния сектор. 
Обявените мисии и цели от страна на образователните инсти-

туции са официализирани в правилници за устройство и дейност и 
публикувани в съответни издания и на уебстраниците. За по-голяма 
част от ръководствата на институциите и основните им звена дек-
ларираните отговорности се превърнаха в постоянни стратегически 
ориентири и основополагащи критерии за отчитане на реализацията 
на публичните очаквания към съответната образователна институ-
ция и агенция. 

Наред с постигнатото има някои нерешени или частично ре-
шени въпроси в системите за външно и вътрешно оценяване. 

Самооценката като фактор за идентификация на силните и 
слабите страни, на рисковете и възможностите на образователните 
институции, на техните програми и основни звена не се извършва по 
стандартизирани критерии, което затруднява разработването и при-
лагането на ефикасни планове за действие. При това не трябва да 
се допусне ликвидиране на спецификата на образователната, науч-
ноизследователската и художественотворческата култура на нацио-
налните образователни институции чрез прекалено стандартизира-
не. Нужни са механизми за оценка на качествата на завършващите 
системата на висше образование, за да се сравнят обществените 
очаквания с реалните стойности на преминалите обучението. 

Някои образователни институции невинаги удовлетворяват 
изискванията за научност, наличие на квалифицирани преподавате-
ли, логическа връзка, методическа последователност и др. 

Необходимо е да се подобри обучението, като се положат по-
вече усилия те да се запознаят с европейските практики. 
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Висшето образование се осъществява в пазарни условия, кои-
то налагат своя отпечатък върху академичните традиции, ориенти-
райки ги към търсене на все по-тясна връзка с практиката. 

Осъзнаваме необходимостта от все по-висока степен на съв-
местимост на националните системи на висше образование, която 
да позволява свободен обмен на студенти, преподаватели и изсле-
дователи. Нужен ни е все по-отворен и плодотворен академичен 
диалог, чиито резултати да достигат до вземащите политически ре-
шения на национално и на европейско равнище. В този смисъл без-
условно необходим инструмент е изграждането, поддържането и 
непрекъснатото усъвършенстване на добре работещи сравнителни 
системи за оценка на качеството на висшето образование. 
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SIX SIGMA – СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 

д-р Вера Хаджиева 
 
 
Управлението на качеството става все по-актуално на фона на 

нарастващата глобална конкуренция и трайните тенденции за опти-
мизиране на разходите. В подобна динамична среда не са малко 
компаниите в световен мащаб, които през последните две десети-
летия повишават конкурентоспособността си и се адаптират успеш-
но към новите условия, използвайки съвременната концепция за 
управление на качеството Six Sigma. Популярността на разработе-
ната от Motorola през 80-те години на миналия век концепция се 
крие в това, че тя води не само до съществено повишаване на ка-
чеството, но и осигурява значителни икономии. [20] 

Все повече ръководители потвърждават, че революционната 
концепция Six Sigma дава безпрецедентни резултати по пътя на из-
пълнение на потребностите на клиентите и постигане на съвършен-
ство по отношение на качеството на продуктите и услугите. Концеп-
цията Six Sigma се превърна в нов световен стандарт за подобря-
ване на качеството, намаляване на дефектите и на разходите. Six 
Sigma повишава също така и професионализма на служителите и 
удовлетвореността от работата във всякакъв вид компании. [18] 

 
Six Sigma – общи положения 
 
Концепцията Six Sigma е един от възможните начини за про-

цесно описание на бизнеса и създаване на система за непрекъснато 
усъвършенстване на действията, които съставляват бизнес проце-
са. Смята се, че главните компоненти на концепцията са статисти-
ческите методи за управление на качеството на процесите. [4] 

Six Sigma представлява философия на качеството, базирана 
върху агресивни краткосрочни цели при формиране на дългосрочна 
перспектива. Целите на концепцията са: [12] 

1. Отстраняване на непроизводителните действия. 
2. Съкращаване на времето на производствения цикъл. 
3. Повишаване на печалбата. 
Six Sigma се използва в дейността на компании с произволен 

размер и произволни направления на дейност при решаване на 
проблеми, които са свързани с качеството на продуктите, с разходи-
те и доставките. Целта ѝ е повишаване на рентабилността на всички 
видове дейности в резултат на постигане на равнище на дефект-
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ност, не повече от 3 – 4 дефекта на милион изделия (възможности) 
(Вж. Табл. 1). [4] 

 
Табл. 1. Равнища на Sigma 

 
Равнище 
на Sigma 

Количество де-
фекти на милион

Количество де-
фекти на хиляда

Дефекти от общо-
то количество (%) 

6 3,4 0,0034 0,00034 
5 233 0,233 0,0233 
4 6210 6,210 0,6210 
3 66 807 66,807 6,6807 
2 308 537 308,537 30,8537 
 

Източник: http://www.six-sigma.ru/. 
 
Тази концепция е ориентирана към въвличане в процеса на 

усъвършенстване на всички служители, всеки от които изпълнява 
определена роля. В Six Sigma се съединяват науката, технологията, 
качеството и рентабилността (Вж. Фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Six Sigma 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Източник: Бюлетин „Качество“. Издание на Съюза на специалистите по качес-
твото в България – ССКБ. Метод „Шест сигма“, 3/2013, с. 14. 

 
Six Sigma осигурява максимална стойност на компаниите и 

максимална ценност на техните продукти и услуги за потребители-
те. Концепцията представлява съвкупност от инструменти, позволя-
ващи: [4] 

1. да се разкрият потенциалните дефекти, които могат да 
възникнат при използване на продуктите или оказване на услугите; 

2. определяне на причините за появяване на дефектите; 
3. изработване на действия по отстраняване на тези причини. 
Разработва се план на действие, който включва: [4] 

 
Технология 

 
Рентабилност 

 
Качество 

 
Наука 
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1. формиране на екип от специалисти, които владеят Six 
Sigma; 

2. разкриване на проблема, който се нуждае от решение; 
3. разпознаване, оценяване и измерване на потенциалните 

дефекти на продуктите, процесите или услугите и техните пос-
ледствия; 

4. разкриване на причините за появяване на тези дефекти и 
определяне на действията по тяхното отстраняване; 

5. отстраняване на потенциалните дефекти; 
6. стандартизация на методите, прийомите и процесите, кои-

то осигуряват добри (желани) показатели в своя клас. 
Към основните принципи на концепцията се отнасят [12] (Вж. 

Фиг. 2): 
1. Искрен интерес към клиента – при този подход ориента-

цията към клиента е поставена на преден план. 
2. Управление на базата на данни и факти – в Six Sigma 

концепцията „управление по факти“ се използва на по-високо и ка-
чествено ново равнище. Внедряването на Six Sigma включва: 

 изясняване на критериите, които играят ключова роля в из-
мерването на ефективността на компанията; 

 анализ и обработка на данни, които се извършват така, че на 
базата на ключовите променливи да се оптимизират резултатите. 

3. Ориентация към процесите – в Six Sigma всяко действие 
или операция се разглежда като процес. 

4. Проактивно управление – то е стартова площадка за твор-
чески подход и ефективни промени. 

5. Сътрудничество без граници – Six Sigma създава обста-
новка и управленски структури, благоприятстващи ефективната ра-
бота в екип. Тя подпомага сътрудничеството, като: 

 позволява на служителите да видят своята роля в компания-
та и в нейната перспектива; 

 ги учи да определят и измерват взаимозависимостите между 
операциите на всички етапи от общия процес; 

 им дава възможност да разберат реалните нужди на крайни-
те потребители; 

 определя мястото на всеки във веригата трансформации, 
които съпровождат преминаването на продукта през процеса на 
производство и пласмент. 

6. Стремеж към съвършенство – компаниите трябва винаги 
да се стремят към съвършенство, без да могат някога да го постиг-
нат, тъй като представата на потребителите за съвършенство пос-
тоянно се променя. При това компаниите се отнасят снизходително 
към отделните неуспехи и се стремят да ги управляват. 
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Фиг. 2 Основни принципи на Six Sigma 
 

 
 

Източник: http://www.tuj.asenevtsi.com/. 
 
Внедряване на Six Sigma 
 
Има четири ключови аспекта на концепцията Six Sigma, които 

я правят по-различна от известните методи на тотално управление 
на качеството и начините на приложение на статистическите мето-
ди. Те са следните: [2] 

1. Six Sigma поставя ударението върху постигането на иконо-
мически резултати от подобренията. Нито един проект в Six Sigma 
не се одобрява, ако не е идентифициран източникът на икономичес-
ка ефективност от подобренията. 

2. Six Sigma се базира на методи за подобрения, които са до-
казано ефективни. Тя интегрира човешките и процесните елементи 
на подобренията, което създава възможности за постигане на про-
биви в бизнеса. 

3. Six Sigma подрежда и свързва методите за подобрения в 
един цялостен подход. Той следва логиката на т.нар. „пътна карта 
DMAIC“, която очертава петте фази на подобренията: дефиниране, 
определяне (Define), измерване (Measure), анализиране (Analyse), 
подобряване (Improve) и контрол (Control). За всяка фаза са подб-
рани подходящи методи с доказана ефективност. Тези методи са 
известни отпреди, но никоя друга концепция не ги използва така 
ефективно, както Six Sigma. 

4. Six Sigma изгражда такава инфраструктура, при която всяка 
от дейностите по подобренията се изпълнява от подходящо обучени 
хора. 
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Условията за внедряване на концепцията Six Sigma са 
следните: [12] 

1. Броят дефекти на единица продукция и броят дефекти на 
милион събития служат като стандарти за измервания, приложими 
към всички аспекти на всяка компания: технически съоръжения, 
програмно осигуряване, производство, разработка, администриране. 

2. Провеждане на интензивно обучение с последващо разг-
ръщане на дейности за повишаване на рентабилността, съкращава-
не на непроизводителните действия и на времето на производстве-
ния цикъл. 

3. Дейностите по реализиране на концепцията се осъществя-
ват от мениджъри, отговорни за поддържане на функционирането 
на работните екипи. Те осигуряват механизми за: 

 преодоляване на съпротивлението към промените; 
 получаване на допълнителни ресурси; 
 удържане на дейността на екипите в рамките, определени 

със стратегическите цели на компанията. 
4. Подготовка на висококвалифицирани експерти по подобря-

ване на бизнес процесите, умеещи да прилагат качествени и коли-
чествени инструменти за подобрения при реализация на стратеги-
ческите цели на бизнеса. 

5. Създаване на условия за предварителна идентификация 
на съответните методи за измерване на процеса, както и за това, 
измерванията да отразяват бизнес резултатите преди и след про-
мените. 

6. Установяват се цели (задачи), ориентирани към величини 
на подобрения от (10 пъти) по-висок порядък. 

7. Практиката на прилагане на тази концепция показва, че от-
клоненията в процесите са свързани с качеството на продуктите и 
като резултат – с конкурентоспособността на компанията. 

Пътната карта DMAIC (Вж. Фиг. 3) се прилага, когато се из-
вършват подобрения на съществуващи процеси. Тя включва 
следните фази: [21] 

1. Дефиниране, Определяне (Define) – ясно определяне на 
целите на проекта и на очаквания икономически ефект. 

2. Измерване (Measure) – оценяване на проблема и измерва-
не на началните значения на параметъра. 

3. Анализиране (Analyse) – чрез използване на статистика се 
получава пълна картина на проблема. 

4. Подобряване (Improve) – разработване на принципиално 
ново решение в компанията. 

5. Контрол (Control) – вграждане на решението в стандартна-
та система за управление, така че подобрението да придобие необ-
ратим характер. 
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Фиг. 3. Методология DMAIC за внедряване на концепцията Six 
Sigma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: http://www.statsoft.bg/. 
 
Ако се разработват нови продукти или процеси, се използва 

пътната карта DMADV. При нея фазите са: дефиниране, определяне 
(Define), измерване (Measure), анализиране (Analyse), проектиране 
(Design) и потвърждаване, проверка (Verify) (Вж. Фиг. 4). Освен за 
проектиране на нови продукти и процеси, тя може да се използва и 
при съществени промени на съществуващи технологии и процеси. В 
някои източници тази пътна карта се нарича още DFSS (Design for 
Six Sigma), т.е. „Проектиране за Six Sigma“. [2] 

 
 
 

Фиг. 4. Подход DMADV (DFSS) за внедряване на концепцията Six 
Sigma 

 

6 σ

DEFINE 
Дефиниране нива-
та на толерантност 
спрямо възможни-
те отклонения 

CONTROL 
Контролиране из-
пълнението на це-
лите на процесите

IMPROVE 
Усъвършенстване 
на процесите, така 
че да се спазва за-
даденият праг на 
толерантност

ANALYSE 
Анализиране на 
причините и фак-
торите, пораждащи 

дефекти 

MEASURE 
Измерване на клю-
човите вътрешни 
процеси, имащи 

отношение към ка-
чеството
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Източник: http://www.tuj.asenevtsi.com/. 

 
Този подход включва следните фази: [21] 
1. Дефиниране, Определяне (Define) – определяне на целите 

и мащаба на проекта, съобразени с изискванията на потребителя 
(както външен, така и вътрешен). 

2. Измерване (Measure) – измерване на потребностите на 
клиентите. Използване на бенчмаркинг в съответния отрасъл. 

3. Анализиране (Analyse) – анализ на параметрите на продук-
та с цел постигане на съответствие с изискванията на потребителя. 

4. Проектиране (Design) – детайлна разработка на продукта 
за постигане на съответствие с изискванията на потребителя. 

5. Потвърждаване, Проверка (Verify) – проверка на разрабо-
тения продукт, в т.ч. за съответствие с нуждите на клиентите. 

При внедряване на концепцията Six Sigma се определят таки-
ва ключови показатели на процесите, които дават възможност да се 
управлява тяхното качество чрез оценяване на показателя „дефекти 
на един милион изделия (събития, поръчки)“. Инструментариумът на 
концепцията включва следните елементи: [21] 

1. Причинно-следствен анализ на Парето; 
2. Хистограми; 
3. Извадки; 
4. Отразяване на процесите; 
5. Контролни карти; 
6. Статистически контрол на процесите; 
7. Анализ на измервателните системи; 
8. Анализ на характера и последствията от откази (FMEA); 
9. Проектиране на експерименти; 
10. Проверка на хипотези. 
При вземане на решение за поемане по пътя на Six Sigma 

практически е невъзможно точно да се каже какъв ще бъде този път. 
Както компаниите се отличават една от друга, така и подходите за 
реализиране на Six Sigma се отличават един от друг. Six Sigma 
трябва да се възприема като път към по-добро бъдеще. Този път 
има три възможни отправни точки (Вж. Фиг. 5): [21] 

 
Фиг. 5. Реализация на концепцията Six Sigma 
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Източник: http://www.tuj.asenevtsi.com/. 

 
1. Трансформация на бизнеса 
Компанията се намира сред изоставащите на пазара. Губи па-

рични средства, търпи неуспехи в производството на нови продукти. 
Това кара ръководството да преосмисли из основи избраната стра-
тегия и водената политика. В резултат се стига до извода за необ-
ходимост от радикални промени и трансформация на бизнеса. На 
екипите, създадени за поддръжка на трансформацията, се налага 
да анализират основни функционални области и да дават препоръ-
ки за промени. Те трябва да насочат вниманието си към: 

 дистрибуцията на продуктите на компанията; 
 ефективността на процеса на продажбите; 
 процеса на разработка на нови продукти; 
 сериозните претенции на потребителите; 
 дефектите на продукти и други стандартни проблеми; 
 информационните системи, критични за приемане на решения; 
 сериозните намаления на цените. 
2. Усъвършенстване на бизнеса 
Този вариант се среща най-често. Стратегията за усъвършен-

стване може да бъде ограничена от една или две важни потребнос-
ти и концепцията Six Sigma ще бъде концентрирана върху отделни 
бизнес единици или функционални области на компанията. Екипна-
та работа и тренингите са ориентирани към най-сериозните въз-
можности и/или към слабите страни. Практиката показва, че много 
компании, които са започнали със скромни цели, впоследствие раз-
ширяват прилагането на концепцията Six Sigma. 

3. Решаване на проблеми 
Този път е най-бавният и обикновено е насочен към решаване 

на болезнени и хронични проблеми, многократните опити за реша-
ването на които до този момент не са дали реален резултат. За 
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целта се подбират подготвени и владеещи инструментариума на Six 
Sigma служители, които трябва да решават последователно или па-
ралелно проблемите. Този подход е най-добър за компании, които 
искат да почувстват предимствата на Six Sigma без сериозни про-
мени вътре в компанията. Предимство на този подход е, че се ак-
центира на важни проблеми и се прави опит да се стигне до фунда-
ментални причини, при което се използва не интуиция, а анализ на 
данни. Недостатък е липсата на дългосрочна перспектива. 

 
Предимства и недостатъци на Six Sigma 
 
Сред предимствата на Six Sigma се открояват: [3] [4] [20] [21] 
1. силно подобрената надеждност и предвидимост на проце-

сите, продуктите и услугите; 
2. намаляването на дефектите и на разходите за суровини; 
3. запазването и мултиплицирането на сравнителните пре-

димства на компаниите на световните пазари; 
4. чувствително по-високият имидж на компаниите сред об-

ществото и собствените им служители; 
5. принуждава персонала на компанията отново да изучи на-

чините за изпълнение на работата, а не просто да се прилага нало-
жилата се система, т.е. непрекъснато усъвършенстване на процеса 
по пътя на повишаване на квалификацията на персонала; 

6. използваните статистически методи и методите за пови-
шаване на качеството на продуктите са свързани помежду си, което 
осигурява лесно провеждане и ефективен анализ; 

7. Six Sigma стига до същността на процесите, водещи до за-
губи, като набляга на статистически обяснени и проверени факти. 
Следователно целта е да се оптимизират икономическите резулта-
ти, като се подобри задоволеността на клиентите; 

8. движение към идентификация на всички организационни 
операции, влияещи на качеството на продуктите и сервиза; 

9. откриване на дефектите при изпълнение на тези операции; 
10. осигуряване на измерване на всяка операция и последващ 

стремеж за подобряването ѝ. 
В литературата се разглеждат различни причини за успеха на 

концепцията Six Sigma, като най-общо ключовите фактори за успех 
могат да се сведат до следното: [21] 

1. Висока степен на организираност – цялата дейност се 
провежда в рамките на проекти, всеки от които има установени це-
ли, срокове, бюджет, разпределение на правата и отговорностите и 
оценен риск, подробно деловодство и т.н. 

2. Ориентация към краен финансов резултат – нито един 
проект не получава одобрение, ако не е определен неговият краен 
резултат във вид на печалба. 
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3. Наличие на изградена инфраструктура – обезпечаване на 
дейността по усъвършенстване с необходимите ресурси. 

4. Използване на интегриран подход – обединява ориента-
цията към процесна организация с по-пълно използване на човеш-
кия фактор. 

5. Обединяване на инструментите за усъвършенстване в 
една система – ефективно използване на известни и мощни методи 
с помощта на добре обучени екипи. 

6. Подреден във времето и доказал се в практиката подход 
(цикъл DMAIC) за реализация на проекти по усъвършенстване. 

7. Лидерство и активна позиция на топмениджмънта. 
8. Приемане на решения, базирани на факти, а не на пред-

положения – развита информационна система. 
Към недостатъците на концепцията се отнасят: [3] [4] 
1. Концепцията Six Sigma не включва такива възможности за 

подобряване на процеса, като съкращаване на непроизводствените 
дейности, намаляване на времето за чакане, намаляване на запаси-
те и транспортните разходи, оптимизация на работните места и др. 

2. Все още малък дял от компаниите в световен мащаб са се 
насочили към прилагането ѝ. 

3. Поради сравнително краткия период на внедряване кон-
цепцията не е разкрила пълния си потенциал в практиката. 

4. Опит за изместване на ISO 9001:2008 вместо съвместно 
действие. 

 
Заключение 
 
Концепцията Six Sigma изгражда нова организационна и про-

изводствена култура, отчитаща реалностите на променящия се 
свят. Като цяло тя осигурява организационни пробиви, подобряващи 
пазарните позиции на компаниите, и води до постигането на същес-
твени икономически резултати. [2] 

Концепцията Six Sigma надхвърля границите на управление на 
качеството и се налага като управленски подход, насочен към усъ-
вършенстване на процесите в компаниите, в резултат на което пос-
редством контролиране и усъвършенстване на процесите на всички 
равнища на управление, намаляване на загубите и вложените ре-
сурси и увеличаване на удовлетвореността на клиентите се постига 
такова равнище на организация на управлението, което гарантира 
постигането на основната цел на компаниите – реализиране на мак-
симален финансов резултат при максимално удовлетворяване на 
потребностите на клиентите. [11] 
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ОСОБЕНОСТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ 

 
ас. Михаил Михайлов 

 
 

Управлението на качеството при храните и напитките е обект 
на широк обществен интерес. Обществото свързва качеството на 
храните и напитките с тяхната безопасност за здравето на човека. 

Основното в TQM в хранителната индустрия е, че трябва да се 
работи едновременно върху усъвършенстването и подобряването 
на качеството на произведения продукт, персонала, производстве-
ните процеси и организацията производител. 

Качеството на храните е съвкупност от свойства, които гаран-
тират пригодността им да удовлетворяват жизнени потребности на 
човека. То може да се разглежда като трикомпонентна система: 
 
Фиг. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Адаптирано по Ст. Дичев. 
 

в която: 
Качество = Ресурси + Потребителски изисквания + Стандарт 

Основните аспекти на качеството на храните са: потребителс-
ки (съвкупност от свойства на храните и напитките, които отговарят 
на потребителските изисквания) и производствени (съвкупност от 
свойства на храните и напитките, отговарящи на стандарта). 

Икономическият аспект е сборът от потребителските и произ-
водствените аспекти на качеството. 

 
 

Ресурси 

 
 
 
Стандарт 
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Качествената характеристика на дадено свойство е показател, 
а количествената му характеристика – параметър. 

Показателите за храните и напитките по степен на значимост 
са задължителни за суровините, задължителни за производствени 
партиди и допълнителни – например енергийна калоричност. 

Показателите за храни и напитки по обем са единични (съ-
държат едно свойство), комплексни (характеризират повече свойст-
ва) и интегрални (представят полезния ефект от консумацията). 

Качеството на храните и напитките е съвкупността от техните 
характеристики, които удовлетворяват човешките нужди за опреде-
лен период от време. В него се обединяват безвредностите, органо-
лептичните и хранителните свойства на храните и напитките. 

Качеството на храните включва следните показатели: прос-
ти – органолептични (вкус, цвят, мирис, бистрота, външен вид); 
сложни – безопасност (консумацията на храни и напитки е безв-
редна), екологичност (производството на храни и напитки не причи-
нява вредност на околната среда), трайност, естетичност, функцио-
налност (предназначение); физико-химични – pH, влага, киселин-
ност, температура, съдържание на микро- и макроелементи; мик-
робиологични – липса на патогенни микроорганизми, афлатоксини 
и др.; енергийно съдържание – белтъци, мазнини, въглехидрати, 
витамини, калоричност; за токсичност – тежки метали в храни и 
напитки (живак, арсен, олово и цинк), пестициди и нитрати, вредни 
добавки и подобрители. 

Възприемането на качеството на храните и напитките зависи 
от следните фактори: индивидуализъм (всеки индивид има различ-
на сензорна чувствителност и предпочитания); културен аспект (на-
родност, обичаи, традиции, религия и др.); икономически фактор 
(цена, удобство при консумация). 

Външният вид на храните и напитките играе голяма роля за 
консуматора (цвят, чистота, бистрота, без никакви вътрешни и вън-
шни дефекти, текстура). 

Количествената характеристика на качеството на храните и 
напитките е параметърът, чиято стойност се измерва с различни 
скали: 

- номинална (по критерий „еднакъв“ или „различен“ за дадена 
стойност); 

- рангова – чрез рангови числа (напр. вкус на пиво – 1 (много 
добър), 2 (добър), 3 (задоволителен), 4 (незадоволителен), 5 (лош); 

- кардинална (метрична скала) – установяват се състояния 
или отношения за стойности на параметър (стойностите са реални 
числа с дименсия). 

Качеството на храните и напитките се определя от потребите-
ля, затова усилията на всички са насочени към него. 
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Фиг. 2. Факторът „потребител“ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Адаптирано по Ст. Дичев. 
 
Качеството е наложително при разработването (проектиране-

то на дадена храна и напитка на базата на изискванията на потре-
бителите), производството на храната или напитката (съобразено 
със стандарти и нормативи); продажбите (при което се запазва ка-
чеството на стоката до крайния потребител); комуникациите и об-
ратната връзка с потребителите на храни и напитки. 

Контролът по отношение на качеството е входящ (суровини), 
оперативен (производство) и изходящ (готова продукция). 

 
Таблица 1. Методи за оценка на качеството на храни и напитки 

 
Методи Начин на работа 
Експериментални - лабораторни анализи (химични, биологични, 

микробиологични) 
- технически измервания 

Органолептични - определя се от дегустатори: вид, вкус, цвят, 
мирис 
- машинен инструментариум 

Статистико-
математически 

Основават се на зависимости между параметри 
на качествени показатели и са убедително пот-
върждение на качеството. 

Експертни - на базата на решение на експерти 
Социологични 
(анкети, интервюта) 

Числените показатели се определят на базата 
на извадка (група потребители). 

 
Източник: Адаптирано по Д. Костов. 

 

Продажби Цени 

Производство 

Управление 

Магазини 

Маркетинг 

Дистрибуция 

Потребител – 
качество 
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Оценката на качеството включва група показатели и опреде-
лени стойности, които да са в границите на референтните в рамките 
на даден стандарт. 

Храните стигат до потребители в опаковки, чийто вид се опре-
деля от вида на продукта, производствените изисквания, условията 
за срок на съхранение, потребителски изисквания към опаковката и 
екологически изисквания. 

Опаковките запазват качеството на храните и напитките и 
предпазват продуктите от външни въздействия. Те трябва да са ме-
ханично издръжливи, устойчиви на проникване на химични съеди-
нения, влага, светлина, топлина, микроорганизми, пригодни към ав-
томатизиране при пълнене, затваряне, етикетиране, транспорт. 
Опаковките трябва да не отдават метал или пластификатори в хра-
ната или напитката, да отговарят на санитарно-хигиенните изисква-
ния и да са сравнително евтини, за да не оскъпяват продукта. 

Етикетирането на храните и напитките дава информация за 
състава им, калоричността, производителя, срока и начина на съх-
ранение, начина на консумация. 

Качеството на храните и напитките е многокомпонентна сис-
тема от технология и знания в интердисциплинарни области – аг-
рарна, хранителна, икономическа и социална наука, медицина и 
финанси, осигуряване на качеството по цялата хранителна верига. 

Качеството и безопасността на храните и напитките са глоба-
лен проблем, защото са непосредствено свързани със здравето на 
потребителите и имат влияние върху международната търговия. 
България като член на Европейския съюз (ЕС) е длъжна да се съоб-
разява със световното и европейското законодателство, отнасящо 
се до безопасността и качеството на храните и напитките. 

Националната ни икономика се интегрира в единния евро-
пейски пазар (характеризиращ се със свободно движение на капи-
тали и стоки) чрез уеднаквяване на изискванията към продукти, 
производство и оценяване на съответствието чрез стандартизация. 
Стандартизацията се извършва на национално, регионално и меж-
дународно ниво. 

По предназначение стандартите са за система за управление, 
продукт, процес, метод, материал, процедура, оборудване, а ISO 
стандартите са организационни, фундаментални и продуктово-
аналитични. 

България въвежда чрез приоритетно хармонизиране стандар-
ти, свързани с храни и напитки, които гарантират качеството и безо-
пасността им за здравето на потребителите. 

Системата за управление на качеството, базирана на ISO 
9001:2008, има за цел да осигури високо качество на продуктите 
(услугите), произведени от стопанските организации, с цел удовлет-
воряване на изискванията на потребителите. Тя е приложима към 
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предприятия с дейности в различни сфери (включително хранител-
но-вкусова индустрия), независимо от вида, големината им и произ-
веждания продукт. 

ISO 22000:2005 „Системи за управление на безопасността на 
храните – изисквания към организациите от хранителната верига“. 
Съвместно с НАССР (Hazard Analisis and Critical Control Points – 
Анализ на опасностите и контрол на критичните контролни точки) те 
определят модела на Системата за управление на качеството и 
безопасността на храните (СУКБХ). 

Общите принципи на Codex Alimentarius (Кодекса на храните) 
са въведени след 1997 г. 

Създадени са добри практики по цялата хранителна верига. 
Това са предпоставъчни програми (ПП) – системи от технологични и 
хигиенни правила, които се прилагат при производството и търгови-
ята с храни и напитки: ДЗП (добри земеделски практики); ДПП (доб-
ри производствени практики); ДХП (добри хигиенни практики). 

Качеството на храните и напитките се определя от пазара и 
всеки производител на храни и напитки, който пренебрегва потреби-
телските и нормативните изисквания, е обречен на неуспех. 

 
Литература 
1. Дичев, Ст. Управление на безопасността и качеството. Пловдив: 

УХТ, 2012. 
2. Костов, Д. Управление на качеството. Стара Загора: Искра-М-И, 2007. 
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ЕКОЛОГИЧНИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯ-
НИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 
доц. д-р Кремена Никовска 

проф. д.т.н. Стамен Стамов 
 
 
През последните години международният туризъм в България 

се развива добре, показвайки стабилна тенденция към постоянно 
увеличаване на броя на чуждестранните туристи. Така през 2011 г. 
страната ни е посетена от 6,3 млн. чуждестранните туристи (4,6 % 
повече спрямо 2010 г.); през 2012 г. – от 6,54 млн. (3,4 % повече 
спрямо 2011 г.), а през периода януари-май 2013 г. – от 1,46 млн. 
(6,8 % повече спрямо същия период на 2012 г.). Увеличават се и 
приходите от международен туризъм. Нарастват популярността и 
значението на туризма за националната икономика [4, 10, 17]. 

Положителната тенденция в развитието на българския тури-
зъм се отразява позитивно и върху развитието на редица негови 
алтернативни форми. Една от тях е екологичният туризъм, обявен в 
редица документи за приоритетен вид туризъм, за който напоследък 
има големи очаквания [ 9, 12, 15]. 

Интересът към този вид туризъм расте както от страна на ту-
ристи, така от страна на бизнеса, професионални съюзи и асоциа-
ции, правителствени структури и не на последно място – от специа-
листи в туристическия бранш. 

В настоящата публикация е изложен кратък материал с обзор-
ноинформационен характер, касаещ някои въпроси относно състоя-
нието и възможностите за развитие на екологичния туризъм у нас. 

 
Състояние на екологичния туризъм 
 
Екологичният туризъм в България започва да се развива след 

1990 г., а през следващите години интересът към него се засилва и 
той се утвърждава като желан алтернативен вид. 

След 2000 г. у нас се забелязва вълна от местни и регионални 
инициативи за екотуризъм. Те възникват в рамките на природоза-
щитни дейности или за предлагане на пазара на продукти, основани 
на местни традиции, обичаи и култура, както и като алтернатива на 
масовия туризъм. Всяка от тези инициативи отразява и необходи-
мостта да се започне бизнес без големи инвестиции и стартов капи-
тал. Укрепването на движението за опазване на природата и за раз-
витие на екотуризма беше съвсем естествено в периода на преход 
към пазарна икономика. И двете тенденции са израз на загриже-
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ността за опазване на околната среда и на културно-историческото 
наследство. Опазването на природата, на културното наследство и 
екотуризмът са свързани помежду си и се нуждаят един от друг, за 
да постигат успешно целите си. Посочените инициативи са една от 
причините за разработване на Националната стратегия за устойчи-
во развитие на туризма в Р България [10], а по-късно – на стратегия 
и програма за развитието на екотуризма в България [8, 9]. 

Понастоящем екотуризмът се развива успешно, за което говорят 
проучванията за практикуването му, както и нагласите/склонността за 
практикуване на този алтернативен вид туризъм. Вече може опреде-
лено да се каже, че екотуристически пазар у нас има [17]. 

Независимо от положителните тенденции в развитието на ту-
ризма, отчита се, че все още акцентът е върху количественото, а не 
върху качественото му развитие. Необходимо е усилията да се на-
сочат към постигане на устойчивост в туризма във всичките ѝ ас-
пекти – икономически, социален и екологически. 

Екологическият аспект е не по-маловажен от останалите ас-
пекти на устойчивото развитие, тъй като качеството на природната 
среда и природните ресурси са в основата на туристическото търсе-
не. Опазването на природните дадености и ресурси и на българския 
ландшафт е гаранция за качеството на туристическите продукти на 
средата и имиджа на България като туристическа дестинация. 

Развитието на екологичния туризъм и другите форми на ус-
тойчив туризъм е от особено значение за страната ни. Като вид ус-
тойчив туризъм екотуризмът допринася за привличане на нов па-
зарен сегмент от платежоспособни, образовани и загрижени за 
опазването на природната среда и културното наследство туристи. 

Екотуризмът съдейства за използването на недостатъчно 
усвоени ресурси в нови региони на страната, за повишаването на 
отговорността на местните общности към опазването на природното 
и културното наследство, за упражняването на местен контрол вър-
ху туристическото развитие от местните общности, за създаването 
на нови възможности за допълнителни приходи и повишаване на 
благосъстоянието на населението. 

През последните години екотуризмът се превръща във все по-
достъпна и понятна възможност за бизнес за много българи. За ту-
ристите той стана желана и все по-ползвана форма на туризъм. Та-
ка например маркетингови проучвания за нагласите на българи и 
чужденци за практикуване на екологичен туризъм показват [6], че 48 
% от българите и 37 % от чуждестранните туристи биха практикува-
ли този вид туризъм през есенно-зимния период. При това по време 
на ваканционния си престой 13,3 % от българските туристи биха 
практикували екологичен туризъм (разходки в екологична среда) 
като основна форма на туризъм, а като допълнителна форма биха я 
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практикували 23,7 % [6]. Много често екотуризмът се комбинира със 
селския и културния туризъм [16]. 

Основната предпоставка за развитието на екотуризма в Бъл-
гария е богатият ресурс, с който тя разполага. 

 
Ресурсно осигуряване на екологичния туризъм 
 
Разглеждайки продукта на екологичния туризъм, негови обекти 

са уникални природни дадености, национални и природни паркове, 
резервати, природни забележителности, защитени местности, еко-
пътеки, национални туристически обекти, природни и културни за-
бележителности. Основавайки се на интересите, мотивиращи еко-
туристите, към ресурса на екологичния туризъм могат да се добавят 
и някои допълнителни обекти и дейности – интересни културно-
исторически обекти, самобитен фолклор, села със самобитна култу-
ра и традиции. 

Биологичното разнообразие и защитените територии в 
България са в основата на развитието на екотуризма. Страната ни 
притежава около 5 % защитена територия – 3 национални и 9 при-
родни парка, множество резервати, природни забележителности, по-
сетителски центрове. България е една от най-богатите страни в Евро-
па по отношение на биоразнообразието – 94 вида бозайници, 383 ви-
да птици, 36 вида влечуги, 16 вида земноводни, 207 черноморски и 
сладководни риби, над 3500 вида висши растения. Много обекти са в 
списъка на ЮНЕСКО. Маркирани са хиляди километри планински пъ-
теки; построени са (и се строят) много екопътеки. Около 30 % от тери-
торията ни е средновисоки и високи планини; разнообразният релеф и 
климатичните дадености са също благоприятни. За опазването и съх-
раняването на изключително богатото биоразнообразие е създадена 
система от отлично управлявани защитени територии. Изгражда се 
Национална екологична мрежа. Това е българският принос към евро-
пейската мрежа NATURA 2000 и обхваща 33,89 % от територията на 
страната. Програмата идентифицира и формулира приоритети за ня-
кои райони в страната, които не са част от защитени територии, но в 
които попадат значими обекти на природното наследство; за тях ще 
бъдат прилагани специални мерки за опазване [3, 5, 7, 11, 13]. 

Културно-историческият ресурс е представен от над 40 
хил. паметници на културата от различни епохи, обявени са 36 кул-
турни резервата, има над 300 музеи и галерии. 7 исторически памет-
ника са в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. 
Имаме богат културен календар, който включва престижни между-
народни фестивали, множество местни фестивали и събори. Тези 
дадености съставляват културното богатство и разнообразие на 
страната ни. То е обективно свързано с развитието на екотуризма в 
България, тъй като много от обектите на културното наследство са 
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разположени в природни защитени територии. Това обстоятелство е 
предпоставка за създаване на специфични продукти, обединяващи 
обекти на природното и културно-историческото наследство. Чрез тях 
се подчертава регионалната идентичност, респективно конкурентната 
способност на българския екотуристически продукт [16, 17]. 

В България има положително отношение към екотуризма както 
от страна на правителствените и неправителствените институ-
ции, така и от страна на обществото. Като заинтересовани от 
развитието на екотуризма страни определят държавните институ-
ции, регионалните и местните власти, неправителствени организа-
ции, туристическия бизнес и инвеститори, местните общности, меж-
дународни и национални донори и туристите [8]. 

 
Възможности и перспективи за развитие. Екотуристи-

чески пазари 
 
Вътрешен пазар. Основният пазар, на който може да разчи-

та екотуризмът, е вътрешният. През последните години в страната 
се наблюдава процес на развитие на вътрешния туристически па-
зар, а паралелно с това и на обособяването на някои ниши в него, 
включително на екотуристическата. Потенциалният вътрешен пазар 
на екотуризма за периода 2001 – 2002 г. е бил между 140 и 180 хил. 
души. Повечето от тях са от големите градове и предимно от Со-
фия. Маркетингово проучване (Агенция „Ноема“, 2007) показва [1], 
че 4,2 % от анкетираните са практикували екотуризъм. Според това 
проучване от другите алтернативни форми туризъм са практикувани 
културен (17,6 %) и селски (9,5 %), а СПА релакс са практикували 
30,8 % от почиващите. 

Много българи практикуват повече от една форма на туризъм 
по време на почивката си. Така: (а) морският туризъм най-често е 
съчетан със СПА релакс и културен туризъм; (б) СПА релакс туриз-
мът се съчетава основно с морски туризъм и/или балнеолечение, но 
също така с екотуризъм, city-break и селски туризъм; (в) балнеоле-
чението се комбинира най-вече със СПА релакс, а също с екотури-
зъм + здравни услуги и с културен + морски туризъм [14, 16]. 

Проучвания на „СИНЕСТА“ за видовете практикуван туризъм 
за периода 2009 – 2010 г. показват [14], че през летните месеци на 
2009 г. (Фиг. 1.) българите ползват най-вече морски туризъм (57 %), 
а от алтернативните – след културния туризъм (20 %) ползват най-
много екологичен и селски (по 16 %). През есенно-зимния сезон 
(2009/2010) данните показват (Фиг. 2.), че българите ползват пла-
нински и ски туризъм (18 и 11 %); от специализираните видове тури-
зъм практикуват селски, културен, балнео-, кулинарен (14 – 27 %) и 
по-малко екотуризъм (9 %). 
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Фиг. 1. Видове практикуван туризъм/дейности, лято 2009 г. (по 
„Синеста“, 2009 г.) 
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Фиг. 2. Видове практикуван туризъм/дейности, зима 2009/2010 г. 
(по „Синеста“, 2009 – 2010 г.) 
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Международен пазар. Екотуризмът е част от нарастващата 
пазарна ниша на туристическия отрасъл. Особено значение придо-
биват маршрути, предлагащи цялостни пакети от разнообразни ти-
пове културно наследство и природни ценности, с развита туристи-
ческа информационна и транспортна инфраструктура. Профилът на 
чуждестранните екотуристи се покрива с този на потребителите на 
устойчивия туризъм като цяло – екотуризъм и туризъм в природна 
среда, културен туризъм, селски туризъм и т.н. Преобладаващата 
част от екотуристите попадат в същата възрастова категория и об-
разователно ниво. 

Според маркетингово проучване („Ноема“, 2007) [1] значите-
лен е делът на туристите през лятото, които са практикували (ос-
вен традиционните море – планина) други форми на туризъм. Отчи-
та се нарастване на интереса им към тях. Например 17,6 % от чуж-
дестранните туристи са практикували културен туризъм, но все още 
е сравнително нисък делът на практикуващите екотуризъм (4,2 %) и 
селски туризъм (9,5 %). При това около и над 18 % от тези туристи 
са потребявали същите алтернативни видове туризъм в други стра-
ни. Значителен е делът на туристите, които посещават страната ни 
за втори и трети път. Това е гаранция, че те са останали доволни от 
предишното си пребиваване. Всичко това показва, че си заслужава 
да бъдат положени усилия да бъдат привлечени тези туристи да 
практикуват екологичен туризъм в България. Може да се отбележи 
още, че през зимата желанието за потребление на алтернативен 
туризъм, в т.ч. и на екологичен, е по-силно. Проучване (МБМД 
2008/2009) показва [6], че 37 % от анкетираните чуждестранни ту-
ристи биха практикували у нас екологичен туризъм и през зимата, а 
39 % – селски туризъм. 

Проучванията на „СИНЕСТА“ [14] за предпочитаните от чуж-
дестранните туристи видове туризъм за периода 2009/2010 показват 
(Вж. Фиг. 1 и Фиг. 2), че през летните месеци (2009) преобладава-
щата част от тези туристи идват у нас за морски туризъм – 82,7 %. 
Значителна част от тях практикуват и следните специализирани ви-
дове туризъм: културен (53,6 %), СПА и балнео- (14,6 %), еко- (6,6 
%), селски (6,4 %), винен (3,8 %) и кулинарен (2,5 %). Данните за 
предпочитанията през зимните месеци (2009 – 2010 г.) показват най-
голямо потребление сред чужденците на ски туризма – 61 %; високо 
е потреблението на СПА/балнеотуризма (54 %) и на културния тури-
зъм – 41 %; кулинарният и приключенският туризъм отчитат потреб-
ление съответно 12 и 9 %. Останалите алтернативни форми на ту-
ризъм – винен, селски, еко-, са практикували 5 – 7 % от чуждестран-
ните туристи. 

Практикуващите екотуризъм у нас (по страни/региони) са, как-
то следва (в % от общия брой посетили ни туристи): Германия – 5,9 
%; Великобритания – 6,1 %; Русия – 6,7 %; скандинавски страни – 
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8,1 %; Западна Европа – 6,1 %; балкански страни – 0,3 %; Източна 
Европа – 3,7 %; Северна Америка – 4,9 %; други – 8,1 % [16, 17]. 

Като основна причина за ниския интерес и потребление на 
екологичен туризъм чужденците посочват недостатъчната си осве-
доменост за обектите и условията за неговото практикуване. Необ-
ходимо е засилване на всички информационно-рекламни механиз-
ми, показващи възможностите за екотуризъм у нас. 

 
Обобщение 
 
Екологичният туризъм в България се развива бързо и се ут-

върждава като приоритетен вид специализиран туризъм, за който 
напоследък има големи очаквания. Интерес към този вид туризъм 
има както от туристи, така от бизнеса, професионални съюзи и асо-
циации, правителствени структури. 

Основната предпоставка за развитието и утвърждаването на 
екотуризма е богатият ресурс, с който страната ни разполага, – био-
логично разнообразие и защитени територии; богат културно-
исторически ресурс; подходящи климато-географски дадености. 
Предпоставка и условия за развитието на екотуризма са и положи-
телното отношение, инициативите и действията към него както от 
страна на правителствени и неправителствени институции, така и от 
страна на обществото. 

Възможности и перспективи за развитие на тази алтернативна 
форма на туризъм в България има, видно от все по-нарастващата 
пазарна ниша на туристическия отрасъл, значителна част от която е 
екотуризмът. Може определено да се каже, че екотуристически па-
зар у нас има. Необходимо е по-активно използване на всички ин-
формационно-рекламни и др. механизми за разширяване на неговия 
обхват и на профила на туристическия поток. 
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МАЛЦИНСТВА, МИГРАНТИ, ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ 

 
Боряна Трендафилова 

 
 
Ограниченията и режимът на регулации при допускането на 

чужденци на територията на дадена страна е централен фактор, 
определящ суверенитета на държавата. 

С влизането на страната ни в Европейския съюз (ЕС) тези ог-
раничения до голяма степен отпаднаха за гражданите на държавите 
от ЕС. Изискването за премахване на вътрешните граници на Съюза 
цели изграждането на единен вътрешен пазар, гарантирането на 
свободата на придвижване на хора, капитал, услуги и стоки, както и 
създаването на митнически съюз за въвеждане на обща митническа 
тарифа, която да се прилага към стоките на външни за Съюза стра-
ни производителки. 

Замяната на старата строга форма на граничен контрол за по-
тоците от европейски граждани, пресичащи вътрешните за Съюза 
граници, създаде изискването за интензивно правно сътрудничество 
и съвместна практическа дейност на службите на страните, за га-
рантиране на сигурността на и външните за ЕС граници. Коопераци-
ята на европейските гранични служби има за цел както гарантиране 
на свободното придвижване в рамките на ЕС за гражданите на стра-
ни от Съюза, така и въвеждането на ограничения и контрол на пото-
ците от граждани на трети страни, които биха се ползвали неограни-
чено от правото на свободно придвижване, включително и на засел-
ване на територията на произволна страна от ЕС. 

Основата на тази съвместна дейност е положена с Шенгенско-
то споразумение (14.06.1985 г.), ратифицирано най-напред от пет от 
общо десетте тогавашни членки на Европейската общност (Белгия, 
Холандия, Люксембург, ФРГ и Франция). Фактическото влизане в си-
ла на Споразумението става на 26.03.1995 г., като днес в него участ-
ват 25 държави, включително и нечленуващи в ЕС (пр. Швейцария и 
Норвегия). 

По силата на Протокол № 3, 4 и 5 от Договора за ЕС1 евро-
пейските членове Великобритания, Ирландия (извън шенгенската 

                                                 
1 Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз; Протоколи към Договора за 
Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност; Протокол (№ 
3) за прилагането на определени аспекти на член 14 на Договора за създаване на 
Европейската общност спрямо Обединеното Кралство и Ирландия (1997); Протокол 
(№ 4) относно позицията на Обединеното Кралство и Ирландия (1997); Протокол (№ 
5) относно позицията на Дания (1997). 
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зона) и Дания сътрудничат, макар и ограничено, с останалите шен-
генски страни по въпросите на сигурността. 

Съгласно изискванията на Общата външна политика и полити-
ката за сигурност и Общата политика за вътрешните работи и пра-
восъдието (втората и третата колона в архитектурата на ЕС) допус-
кането на чужденци на територията на страните от Съюза, както и 
гарантирането на правото на бежанец са обект на строг правен и 
практически контрол. 

Основно икономически (като например нивото на индустриално 
развитие, валутната стабилност и социалните системи на страните в 
Съюза), както и политически (нестабилност, войни, смяна на управ-
ленски режими и др.) и по-рядко природни фактори (пр. природни ка-
таклизми, земетресения ) са основните причини на все по-засилва-
щите се емигрантски и бежански потоци към Стария континент. 

Една от чертите на модерните общества е мултикултурализ-
мът, характеризиран от наличието на множество обособени етничес-
ки групи в рамките на социума. Обществото като динамична система 
е подложено на въздействието на множество фактори, които могат 
както да са следствие, така и на свой ред да формират условно са-
мостоятелните социални и етнически среди. 

Интеграцията и ограничаването на проблемите, свързани с 
нея като основен феномен, произтичащ от наличието на повече от 
една етническа група, са основна предпоставка за развитието на 
демократични отношения в мултиетническа среда. Често липсата на 
толерантност като основна пречка за интеграцията на дадена група 
се схваща като проблем на приемащото общество, макар че в сила 
е и обратната зависимост, например при етнически или религиозни 
групи от затворен тип, където конкретната воля и усилия за интегра-
ция е възможно да са минимални. 

Освен различията сред отделните малцинствени групи, се наб-
людават и различия в способността за адаптация към обществото 
приемник, т.е. за определени групи с културна, езикова и религиозна 
близост интеграцията се осъществява като непринуден процес. От 
значение освен това са и продължителността на пребиваване на да-
дена територия (например от няколко поколения), културното влия-
ние, обичаите и историческите традиции, големината и разположени-
ето на малцинствените групи, езиковата близост с новата среда. 

Обществената нагласа в държавата приемник към чужденците 
(имигранти, бежанци, временно пребиваващи, трудови мигранти и 
др.) се разпростира в диапазона между двете крайности – от катего-
рично приемане до абсолютно отхвърляне, в отражение на медийната 
среда, равнището на престъпност, демографската ситуация и редица 
икономически фактори. Въпреки това интеграционните процеси, ма-
кар и динамични, се намират в ясно дефинирани граници. 
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Условията за прием на работа на мигранти, даването на статут 
на бежанци, събирането на семейства и др. днес са правно хармо-
низирани за страните от Съюза, макар първоначално да се наблю-
даваха съществени разминавания в националните законодателства. 

Хармонизацията способства и въвеждането на общата терми-
нология и правни понятия за категоризация на групите чужденци, 
макар в обществените нагласи и реч тази категоризация да не под-
лежи на същите правила. 

Въпросът с категоризацията на отделните етнически групи 
обаче не е действително етнически или национален, а по-скоро кау-
зален, като се търси фокус върху различността на групата. Пробле-
матично става възприемането на конкретната малцинствена група, 
когато отношението се затвърди до степен да напусне конкретен 
адресат и да се пренесе върху група или етнос като цяло. Възниква-
нето на стереотипи по отношение на определена група се въвежда 
чрез генерализацията с определени качествени характеристики. На-
личието на стереотипи води след себе си социалната категоризация 
и е фактор, определящ достъпа до конкретни социални и културни 
кръгове в обществото приемник. 

Търсенето на отличителни белези и категоризирането по оп-
ределени характеристики са неизменна част от когнитивната селек-
ция на знание във висококомплексна информационна среда. Опрос-
тяването на категоризациите до стереотипи води до изкривено 
представяне на реалността. Поради опростяването и дори профани-
зирането на понятийния апарат боравенето със стереотипи най-
бързо предлага отговори при възникването на остри социални наст-
роения, но заедно с това поради статичността на своите твърдения 
носи и най-големия риск от трайно насаждане на определени (често 
крайни) обществени нагласи. 

Безспорно обаче е наличието на значителни етноспецифични 
различия при различните малцинствени групи, което води до припис-
ването на по-малко позитивни качества на едни общности в сравне-
ние с други. Докато отношението към познатите и „традиционни“ мал-
цинствени групи в една страна декларира приемане и интегрираност 
(например „български арменци“, „български турци“, където при-
надлежността на групата личи и от определението „български“), в от-
ношението на социума към имигрантските и бежанските групи се наб-
людава по-скоро лек негативизъм заради анонимността и съвсем 
рядко е белязано с ксенофобски или дори расистки аргументи. 

Понастоящем в България живеят увеличаващ се брой имиг-
ранти и бежанци, които са самостоятелно мигрирали към страната 
ни или са се присъединили към членове на семействата си. Въпро-
сът дали и каква връзка съществува между миграцията и престъп-
ността е обект на широка полемика в почти всички европейски дър-
жави и понастоящем става все по-актуален и за нашата страна. 
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Най-общо бихме могли да разделим чужденците в страната на 
няколко основни групи: чужденци, ползващи се с правото на свободно 
придвижване в ЕС (граждани на страни от Съюза, както и членовете 
на техните семейства); туристи и транзитно преминаващи през тери-
торията на страната; чужденци със статут на временно или постоянно 
пребиваващи (например работещи по договор); както и бежанци. В 
случая на търсещите убежище се подразбират и лица, на които е га-
рантирано правото на престой на територията на страната за периода 
на процедурата за признаване на статута на бежанец. 

Разнородността на групите чужденци затруднява детайлното и 
обобщаващо описание, особено по отношение на разпределението 
на криминалния фактор. При лица, заподозрени в извършването на 
криминално деяние, българското законодателство прави най-напред 
разграничение по национален признак (български гражданин или 
чужденец). При лицата с чуждестранен произход се прави последва-
що разграничаване на легално и нелегално пребиваващи на терито-
рията на страната. Легално пребиваващите от своя страна биват раз-
граничавани на трудовонаети, бежанци, учащи (ученици или студен-
ти), туристи или транзитно преминаващи, стационирани военни, както 
и членове на техните семейства, и др. За нелегално пребиваващите, 
разбира се, подобна категоризацията е невъзможна. 

Според данни на Интерпол лицата от мъжки пол на възраст 
между 16 и 25 години са с най-висок риск от извършването на кри-
минални деяния. При лица с мигрантски произход се наблюдава до-
ри известно завишаване на този риск, затова е от особено значение 
дали посочената тенденция се проявява (в и какъв мащаб) сред но-
вопристигащи икономически мигранти и търсещи убежище. 

Безспорно е възникването на „проблема на третото поколение“ 
в западните общества, където младежи от емигрантски фамилии 
проявяват най-големия криминален потенциал. Търсенето на причи-
ните за развиването на подобни антиобществени нагласи се търси 
не толкова в икономически предпоставки като безработица или за-
нижен социален статут, колкото в сблъсъка между културата на об-
ществото приемник и религиозните традиции на мигрантската общ-
ност. Нерядко различията се изразяват в крайни изисквания по от-
ношение на „правилността“ на мненията и религиозните възгледи, 
задълженията за съблюдаване на определено поведение или об-
лекло, на мястото и ролята на жената в обществото и др. 

С нарастване на мигрантския, а напоследък и на бежанския 
поток към България се увеличи и броят на заподозрени извършите-
ли без български документи. Наблюдава се своеобразен „бум“ на 
регистрираните кражби, извършени от чуждестранни граждани при 
сходна социодемографска характеристика на извършителите (ниска 
трудова квалификация, липса на заетост, слабо владеене на езика и 
пр.). Не бива обаче да се търси задължителна зависимост между 
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социалните различия и афинитета към извършване на криминално 
деяние. Както в обществото като цяло, така и в отделните негови 
прослойки (включително и сред създалите се общности на чужден-
ци) съществуват различни битово-поведенчески роли и нагласи, де-
финирани от пол, образование и професия. 

За да се обхванат и анализират социодемографските характе-
ристики на мигрантските потоци, е необходимо е да се изследват и 
причините за миграция. Икономическата стабилност и социалната 
сигурност са сред основните мотиви за миграция след бягството от 
природни катастрофи и военни конфликти. Изминалите две десети-
летия бяха белязани от все по-нарастваща мобилност и миграция 
сред населението на Европейския континент, както и на потоците 
към него, като очакването е тази тенденция да се запази. Това пов-
дига въпроса за гарантиране на сигурността в границите на Съюза и 
за ограничаване на нелегалната имиграция. Изисква се непрекъсна-
та съвместна дейност на различните национални служби в областта 
на сигурността, тъй като активното коопериране и съчетаването на 
различни сфери на компетентност създават ефекта на синергия за 
всички участници в процеса. 

Страните от ЕС, обособили се като основни притегателни цент-
рове на потоците от икономически емигранти и бежанци, говорят и за 
феномена „вносна престъпност“ (още „привнесена нестабилност“). 

В Западна Европа се полагат особено големи усиля за интег-
рирането и адаптирането на мигрантските потоци, но остава отворен 
въпросът за справяне с възникващи среди с криминален потенциал 
и обезвреждане на центрове на напрежение. 

Въпросите на сигурността и борбата с престъпността са от ос-
новно значение за всяка страна. Членството в ЕС дава възможност-
та за упражняване на съвместен контрол и координация на дейност-
та по проследяване, пресичане на пътя и неутрализиране на крими-
налните фактори като основна пречка пред сигурността в рамките 
на Съюза. Сигурността е в пряка зависимост от обществените отно-
шения в държавата, а така също и от нейните връзки с останалите 
субекти на международната дейност.2 

Ролята на страната ни в европейските структури за превенция 
на криминалната миграция е изключително важна, тъй като, освен 
равноправен партньор, поради географското си разположение се 
явява и външна граница на ЕС. Твърди се, че за да се усетят най-
пълно ползите от евроинтеграцията за България, е необходимо 
преминаването през десетгодишен период на адаптация, хармони-
зация и сближаване между институциите на държавата и Съюза. 
Многото изисквания, поставени пред страната ни по въпросите на 

                                                 
2 Бекярова, Н. Национална и международна сигурност. (Регионализъм. Регионална 
сигурност.) София: Военно издателство, 2005, с. 156. 
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вътрешния ред, правосъдието и борбата с престъпността, имат за 
цел повишаване както на националната, така и на общоевропейска-
та сигурност. 

Днес ограничаването на вълните от бежанци и нелегални 
имигранти е основен приоритет на съвместната дейност с останали-
те европейски служби за сигурност. Правото на пребиваване и на 
получаване на статут на бежанец става все по-проблемно за стра-
ните, които са първа „спирка“ за бежанския или мигрантския поток 
поради задължението да останат първоначално на територията на 
съответната държава. Промяната на демографския баланс чужди – 
местни в особено предпочитаните най-вече поради географското си 
положение места (пр. Италия, остров Лампедуза, където по неофи-
циални данни броят на новопристигналите вече многократно надви-
шава броя на местното население) създава все повече проблеми и е 
причина за нарастващо социално недоволство. Разнородността на 
мигрантския състав, битовата среда, липсата на заетост, оформяне-
то на затворени общности и езиковите бариери създават предпос-
тавки за развитието на криминален потенциал. 

Като се имат предвид все по-засилващите се мигрантски потоци 
към Европа и в частност към България резонно изниква въпросът при 
какви условия и в каква степен страната ни трябва да приема чуж-
денци на своя територия. Основен приоритет трябва да са целите за 
запазване на икономическата стабилност и за гарантиране на вът-
решната сигурност в страната, както и за гарантиране на социалното 
ниво и придобивките на населението. При това не трябва да се заб-
равя и фактът, че стремежът към гражданство и получаването на бъл-
гарски документи за самоличност увеличава дела на ползващите се с 
правото на свободно придвижване и заселване на територията на 
страните от ЕС, затова, освен съблюдаване на регулациите на евро-
пейското законодателство, е необходима и строга селекция на пото-
ците, пристигащи или преминаващи през Република България. 

(...) възможна стратегия относно бъдещото приемане на 
чужденци в България: приемане на чужденци – да, но селектив-
но. С други думи трябва да се приемат такива чужденци, които 
ще допринесат за укрепване на българските обществени струк-
тури, защото тези структури ще трябва да им осигуряват соци-
алните придобивки, които те ще ползват наравно с другите бъл-
гарски граждани, без да са работили за тях от рождението си.3 

Въпросите за сигурността и малцинствените мигрантски общ-
ности имат различна трактовка в зависимост от мащаба на изс-
ледвания проблем – на национално (отделната държава) или на 
международно ниво (ЕС). 

                                                 
3 Витанов, Димитрова, Панчев. Популационна динамика и национална сигурност. 
София: БАН, 2005, с. 60. 
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Сигурността като основна предпоставка за функционирането 
на държавата има различни измерители, като в мирно време най-
голямо значение се отдава на борбата с престъпността и овладява-
нето на криминалните фактори. 

Укрепването на сигурността в държавата предполага наличие-
то на предпоставки като политическа и икономическа стабилност, 
равнище на образование и здравеопазване, технически и научен 
напредък. Сред външните предпоставки са връзките на страната на 
регионално и транснационално ниво, участието във военни и поли-
тически съюзи (НАТО, ЕС), развитието на стратегически ценни парт-
ньорски отношения. 

Укрепването на вътрешната стабилност и икономическия рас-
теж (макар и плавен) правят страната ни все по-предпочитана цел 
за бежанските и имигрантските потоци към Европа. Промените в 
демографския баланс на ЕС и в частност на България носят изиск-
ването за укрепване на националната сигурност и за създаването на 
механизми за своевременно откриване и „пресичане“ на привнася-
ния криминален потенциал. Същевременно е необходимо да се га-
рантира функционирането на система за борба с възникнали или 
възникващи огнища на престъпност в ЕС и конкретно в България. 

Застаряването на страните от Стария континент и увеличава-
нето на броя на населението в развиващите се страни ще запазят 
създалата се тенденция за миграция към центровете на икономи-
ческо и социално развитие. Увеличаването на броя на имигрантите, 
ниският работен или образователен ценз и недостатъчната социал-
на и културна подготовка за живот в новото общество създават риск 
от незапазване на стандарта на живот и могат да доведат до напре-
жение сред населението в обществото приемник. Разминаването 
между новодошли и местни и произтичащото от това напрежение са 
не само на социален принцип в търсенето на по-висок жизнен стан-
дарт, а днес се говори и за културно-религиозен сблъсък. 

Процесите на глобализация поставиха страната ни пред нови 
изпитания – гарантиране на националната сигурност и борба с прес-
тъпността. Прогнозите за ненамаляване на потоците от чужденци 
към Европа и в частност към България поставят въпроса и за новите 
мащаби на популационната динамика, привнесените криминални 
фактори и въпросите на вътрешната сигурност. 

Ефективното функциониране на органите на вътрешния ред и 
на европейското сътрудничество в борбата с престъпността и за ог-
раничаване на нелегалната емиграция са основните предпоставки 
за гарантиране на националната и европейската сигурност. 
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ВИСОКОРИСКОВИ ОПЕРАЦИИ НА ГРУПИТЕ 
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОРЪЖИЯ И ТАКТИКИ. 

SWAT1 ОПЕРАЦИИ 
 

доц. д-р Ненко Дойков 
 
 
История на екипите за реагиране на криза 
 
В Съединените щати екипите за реагиране на криза (ЕРК) во-

дят произхода си от един инцидент, който стана известен като 
„снайперисткия инцидент на Тексаската кула“. Това основно събитие 
в историята на САЩ доведе до сформирането на екипи за специал-
ни оръжия и тактики (СОТ), които еволюираха в днешните ЕРК. 

На 1.08.1966 г. 26-годишният студент Чарлз Джоузеф Уитмън 
убива 15 души и ранява 31 други във и около комплекса на Универ-
ситета на Тексас в гр. Остин. 

Вилнеенето на Уитмън започва с убийството на майка му в 
нейния апартамент и съпругата му в тяхното жилище. След това, 
представяйки се за работник от поддръжката, Уитмън се качва в ча-
совниковата кула в сградата на администрацията на университета, 
убива двама души, смъртоносно ранява друг и ранява и още двама. 
От своя наблюдателен пункт в часовниковата кула Уитмън произ-
волно цели хора из комплекса и околните улици долу, включително 
и първите реагиращи, опитващи се да окажат помощ на ранените. 

Когато полицията пристига, тя е зле подготвена за справяне с 
такава необикновена ситуация. 

Инцидентът в комплекса на Университета на Тексас показва 
нуждата полицията да е способна да реагира на ситуации, които са 
необикновени. В резултат на това много полицейски ведомства за-
почват да сформират ЕРК като начин да реагират на тези уникални 
и необикновени ситуации. 

Полицейската служба на Лос Анжелис (LAPD) е едно от най-
известните ведомства в създаването на СОТ (SWAT). 

 
Инцидентът на ул. „Принсес гейт“ 
 
На 30.04.1980 г. група, известна като Демократично революци-

онно движение за освобождението на Арабистан (DRMLA), превзема 
посолството на Иран на ул. „Принсес гейт“ № 16 в Лондон и взема 26 
души за заложници. Това, което последва, е класическо използване 

                                                 
1 SWAT – специални оръжия и тактики. 
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на ЕРК: полицейската реакция се състои от ограничаване, преговори 
и спасителна операция за освобождаване на заложниците. 

Инцидентът в Тексаската кула и събитието на ул. „Принсес 
гейт“ са добри примери за нуждата да има ЕРК, налични да реаги-
рат на бързо възникващи заплахи и събития. Анализът на тези два 
инцидента разкрива как еволюцията на ЕРК подготвя по-добре общ-
ностите да реагират на събития, които изискват специализирано 
оборудване, обучение и координация. 

Едно от предимствата, което SWAT служителите имат, е вре-
мето, тъй като много нападения са предварително планирани и обик-
новено има малко време за планиране на необичайни опасности. 

Ако SWAT служителите преследват живи хора и „лошият“ не е 
облечен с лични предпазни средства (ЛПС), тогава нивото на хими-
чески вещества във въздуха е вероятно ниско. Едно от притеснени-
ята е, когато някой е решен да извърши самоубийство, – създава се 
сложна ситуация, когато SWAT служителите влизат в сградата. 

Сградите могат да бъдат превърнати в капани. Когато вратата 
е отворена, тогава химическите вещества са освободени. При вли-
зането в сградата на SWAT служители „лош човек“ може да държи 
буркан неидентифицирано вещество, след което да заплаши да го 
хвърли върху тях. 

С правилни лични предпазни средства SWAT служителите ще 
бъдат изложени на минимален риск и в състояние да използват по-
малко смъртоносни методи за локализиране на заподозрения. Ако 
SWAT длъжностни лица не са в добри ЛПС, а след това заплахата 
се окаже реална, в зависимост от химическия състав на буркана то-
ва събитие може да представлява сериозна опасност. Този риск 
трябва да се преценява за всеки конкретен случай поотделно. 

Решението да се действа със смъртоносна сила трябва да 
бъде в рамките на юрисдикцията на възприетата политика и според 
химическите рискове трябва да бъде част от тази политика и взема-
нето на решения, които да се основават на добро разузнаване. 

 
Разузнаване 
 
Събирането на информация е ключов елемент от цялостния 

процес на оценка на риска. Когато оценката на заплахата показва, 
че „лошият“ не разполага с техническа способност за осъществява-
не на заплаха, е възможно потенциалният риск за екипа на SWAT да 
бъде по-малък. При събирането на предварителна информация за 
нападение трябва да се получи допълнителна информация, която 
да включва: 

• какви видове химикали се знае, че „лошият човек“ има; 
• каква е неговата интелектуална и техническа възможност да 

се смесва и управлява химическо устройство; 
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• каква е възможността за разпространение на химическите 
вещества. 

Това е може би главното предимство на SWAT служителите, 
тъй като разпространението от повече от един човек е много трудно 
да се реализира и се нуждае от управление и оборудване. 

Когато предварително планирате механизъм за създаване на 
потенциална ситуация на атака в бъдеще, е важно да се знае какво 
може да бъде на разположение на противника срещу вас. 

Информацията кои са критичните места или целевите опас-
ности във вашата общност е от голямо значение. 

Въпреки това винаги може да се изненадате от потенциала, 
който съществува. „Лошите“ могат да използват домашни химически 
или биологически лаборатории, и дори е възможно да имат малки 
ядрени генератори или други радиоактивни материали. Ако инфор-
мацията се потвърди, почти всеки от общността е изложен на риск 
при наличието на опасни материали. 

Когато „лошият“ има намерение да действа, информацията за 
съоръженията трябва да бъде събрана бързо. 

През юни 2001 г. SWAT екип на ФБР от Лос Анжелис е изпра-
тен да арестува един недоволен служител на лосанжелиската хими-
ческа фабрика. Неговият план е да взриви фабриката, което би при-
чинило щети на околните и би оказало влияние на няколко мили по 
посока на вятъра. 

 
Подготовка за влизане 
 
Влизането в застрашена зона е изключително опасно дейст-

вие. Ето защо SWAT служителите трябва да разработят допълни-
телни планове към стандартните оперативни планове. 

SWAT служителите няма всеки път да се сблъскват със ситуа-
ции на риск от опасни материали, но ако се сблъскат, трябва да бъ-
дат готови да се справят с положението. Повечето екипи на SWAT 
имат един или повече служители, които могат да поемат ролята на 
лекар в случай на нараняване или авария. Лицето, което поема тази 
роля, не се използва много често, но трябва да е готово да действа 
на всеки пост. По същия начин някой трябва да бъде назначен да 
действа в издирването на опасни материали за всеки пост. Планове 
за спешни обеззаразявания трябва да се развиват постоянно, а не-
обходимото оборудване да бъде винаги на разположение. 

По време на процеса на подготовка и събиране на информа-
ция всички възможности за използване на химически вещества 
трябва да бъдат разследвани. Ако този потенциал е висок, тогава 
трябва да се използва правилното ЛПС и да бъдат взети предвид 
допълнителни мерки, като обеззаразяване на затворници например. 
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Всеки SWAT екип трябва да има основно обучение за опасни 
материали и един или повече служители трябва да имат по-високо 
ниво на обучение. Тренировките следва да бъдат координирани с 
местния отговорен екип по издирване на опасни материали, за да 
сте сигурни, че всеки е подготвен за ролята и отговорността си. 
Въпроси като справяне с оръжия и обеззаразяване на затворници 
също трябва да бъдат обмислени преди събитието. 

 
Операции по влизане 
 
При навлизане в зона, която може да съдържа химикали, или в 

ситуации, при които химикалите могат да бъдат използвани срещу 
SWAT екип, ЛПС трябва винаги да се носят. 

Има различните нива на ЛПС, но ситуацията трябва да диктува 
кой вид да се използва. Сигурна защита могат да осигурят само воен-
ните химически съоръжения, задвижвани с въздушен респиратор за 
пречистване (PAPR). Такива съоръжения предоставят голяма защита 
срещу различните химикали, дори и на лица, които не носят лични 
предпазни средства. Другата възможност е въздушният контрол. 

„Лошото момче“ може да предизвика изтичане на газ в дома си 
и когато се отвори вратата, газта да запали къщата и SWAT екипът 
да остане от другата страна на улицата. Един SWAT служител с 
въздушно наблюдение ще може да открие тази опасна ситуация и 
ще може да се използва друг метод на влизане или да прекрати на-
падението. 

Ако „лошият“ активира устройство или повреди контейнер, 
въздушният монитор ще открие това положение, известявайки 
SWAT членовете за опасната ситуация. 

Мониторингът трябва да се извършва от първия или втория 
човек, идващ към вратата. 

В зависимост от конкретната тактика използваните монитори 
трябва да се държат в близост до входната точка или да бъдат внесе-
ни в сградата възможно най-бързо. Първичната SWAT мисия има пре-
димство и наблюдението, макар и важно, е вторично. В операциите, 
където са били използвани монитори, понякога има тенденция екипите 
да се съсредоточават върху наблюдението и да се окажат във фатал-
на фуния. Намирайки се вътре, мониторът трябва да се пренебрегне, 
освен ако не алармира, но дори и тогава сградата трябва да бъде из-
чистена и след това да се съсредоточим върху това, което мониторът 
предупреждава. Първичната мисията и приоритетите на SWAT екипа 
не се променят само защото опасни материали са налице. 

Наличието на опасни материали само добавя съображения за 
сигурност при влизането. Ако има подозрение за присъствие на хи-
микали или сте се натъкнали на такива, тогава SWAT служителите 
трябва да вземат мерки за избягване на контакт с тях. SWAT служи-
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телите трябва да влязат, да прочистят сградата и да излязат въз-
можно най-бързо. Други обучени за опасни материали служители на 
реда могат тогава да оценят ситуацията и да смекчат рисковете, 
другата възможност е да се обадите на местния екип за помощ. 

Ако един служител на SWAT се натъкне на химикали, след то-
ва трябва да се направи спешно обеззаразяване. 

В случаите, когато се позволи на противника да знае, че SWAT 
отрядът е на път, на входните пунктове той може да постави капан 
за екипа. 

Често незаконните лаборатории са капан не само за SWAT 
служителите, но и за всеки служител на реда в непосредствена бли-
зост. Лошото е, че отрядът може да бъде изпратен и без да има мо-
ниторинг или устройства за откриване. Той може дори да не знае за 
опасните материали и експозицията в продължение на дни, седмици 
или години след това. 

 
Събиране на доказателства 
 
Както и при останалите действия, касаещи опасните материа-

ли и прилагането на закона, събирането на годни доказателства е 
свързано с редица допълнителни предизвикателства и трудности. 
Единствената разлика е, че в събирането на доказателства времето 
обикновено е на страната на изследователя. При нормални условия 
усилията могат да бъдат координирани, оборудването – въведено, и 
добре обучени хора да се използват. 

Основната концепция е да се премахнат опасните материали 
от сцената на издирване. 

 
Събиране на доказателства в опасни помещения 
 
Събирането на доказателства е процесуалноориентирано и в 

зависимост от размера или вида на доказателствата може да изиск-
ва допълнителен персонал. 

Когато се установи, че доказателствата са за опасна среда, 
трябва да се имат предвид няколко съображения. От първостепенно 
значение е всеки, който влиза, да е добре обучен и ако съществуват 
рискове, да се носят ЛПС. Обучението за носене на ЛПС трябва да се 
направи преди инцидента. Персоналът, който ще бъде при събиране-
то на доказателства, в лаборатория за престъпления, както и техни-
ците по доказателствата са задължени да носят респиратор като част 
от нормалните задължения при събирането на доказателства. 

Ако една стая или сграда е химически замърсена и служите-
лите трябва да съберат доказателства, най-малко петима души ще 
бъдат необходими за изпълнение на тази задача. 
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Тактическият минимум за влизане в потенциално опасна ситу-
ация е две лица с други две, които ги подкрепят от безопасна зона. 
Ако четирима души са изпратени в опасна среда, вие сте длъжни да 
имате поне двама отвън. 

Опасните ситуации изискват достатъчна готовност на спаси-
телните екипи в случай на спасителна ситуация. 

Докато дадена област се счита за опасна, само тези с правил-
но обучение и лични предпазни средства могат да влизат в тази зо-
на. С това задачата за събиране на доказателства може да се раз-
дели на две: 

(1) събиране на доказателства в опасна среда; 
(2) обезопасяване на околната среда. 
Основният подход е да се направи атмосферата безопасна за 

всички. 
Има случаи, когато е необходимо да се представят годни до-

казателства бързо, което налага следователите да влизат в опасни 
зони за събиране на доказателства. Подходящото ниво на ЛПС 
трябва да бъде избрано правилно, но те по принцип могат да бъдат 
носени за кратък период, което налага персоналът да се разменя 
периодично. 

Въздушните монитори са от съществено значение за опреде-
ляне на опасността – носовете не са калибрирани за тази задача. 

Доказателствата трябва не само да бъдат събирани правилно, 
според изискванията, но и с тях да се работи, да се опаковат и 
транспортират безопасно. 

Изземването на веществените доказателства от местопроиз-
шествието е една от най-важните задачи на съвременните опера-
тивни работници. Много често именно веществените доказателства 
и описателната информация към тях решават изхода на делото. 
Днес, когато криминалистиката има нараснали възможности, трябва 
да се обръща още по-голямо внимание на обработката на местоп-
роизшествието, на идентифицирането, изземването и документира-
нето на доказателствата, на техния лабораторен анализ и пос-
ледващото им използване в съда. 

Оперативният работник или експертите, които работят по мес-
топроизшествието, имат толкова важна роля, колкото и експертите в 
самата криминалистична лаборатория. Ако доказателствата на мес-
топроизшествието не са иззети правилно, това може да затрудни и 
да направи даже невъзможна работата на лабораторията. За да се 
гарантира максимален ефект, трябва внимателно планиране и съ-
ответна организация във всеки един аспект, свързан с работата по 
доказателствата. 

Една от задачите на настоящото изследване е именно да даде 
някои насоки относно формирането на специализираната оператив-
но-издирвателна група, работеща на местопроизшествието, така че 
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това да улесни работата и да повиши ефективността на лаборато-
рията по криминалистика, а оттам и на правоохранителните органи 
като цяло. 

Опитът показва, че когато групата е добре обучена, координи-
рана и адекватно оборудвана, тя може да бъде изключително по-
лезна в процеса на изземване на доказателствата. Тези групи са 
особено ценни в случаите на по-големи местопроизшествия или ко-
гато по делото има няколко местопроизшествия. Наред с това опе-
ративно-издирвателната група по местопроизшествието може много 
бързо да бъде трансформирана в група за изпълнение на заповеди 
за претърсване, при което нерядко в един и същ момент е възможно 
да се натрупват доказателства от различни места. Екипният прин-
цип на работа е гаранция за това да се изпълнят високите изисква-
ния на съда относно доказателствата, което, за съжаление, про-
дължава да е слабото място в работата на някои структури. 

Като обобщение на този доклад ще посочим, че действията по 
управление на високорискови операции за неутрализиране на теро-
ристични заплахи и инциденти с опасни материали включват 
следните етапи: 

 Превенция 
Превенцията включва действия за предотвратяване на кризи 

или намеса, целяща да възпре възникването на инцидент или криза. 
Превенцията може да включва: 
- контрамерки като възпиращи операции; 
- подобрени наблюдателни или охранителни операции; 
- следствия за установяване на цялостния мащаб и източника 

на заплахата. 
 Правоохранителни операции, целящи възпиране, изпре-

варване, разбиване или прекъсване на незаконната дейност, както и 
арест на потенциалните извършители и съдебното им преследване. 

 Готовност 
Готовността е непрекъснат цикъл на планиране, организиране, 

обучение, оборудване, упражняване, оценяване и предприемане на 
коригиращи действия с цел осигуряване на ефективна координация 
при реагирането на кризи. 

По време на подготвителния етап от процеса за управление 
на кризи реагиращият и разследващият персонал: 

- установяват политики за координиране и контрол на реаги-
рането при кризи; 

- разработват ясни насоки за ролите и отговорностите на мно-
гобройни организации и ведомства, в чиито задължения влиза реа-
гирането при кризи; 
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- споразумяват се за конкретни насоки на процесите на кому-
никиране и разработка на процедури, включително за командната 
йерархия, радиопротокола и комуникацията с медиите; 

- подбират и обучават персонал по реагиране на кризи. 
 Реагиране 
Реагирането включва незабавни действия за спасяване на жи-

воти, защита на имущество и околната среда и удовлетворяване на 
човешки нужди. Реагирането също включва изпълнение на планове-
те за управление на кризи. 

 Възстановяване 
Възстановяването включва: 
- възобновяване на държавните функции и услуги; 
- прилагане на програми за осигуряване на жилища и насър-

чаване на възстановяването; 
- дългосрочни грижи и лечение на засегнатите; 
- допълнителни мерки за социално, политическо, екологическо 

и икономическо възстановяване; 
- действия за смекчаване или намаляване на последиците от 

бъдещи инциденти; 
- оценка на реакцията на кризата с цел набелязване на науче-

ните уроци. 
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ОЦЕЛЯВАНЕ СЛЕД ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА 

НАД АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 
 

проф. д-р Никифор Стефанов 
д-р Томо Борисов 

 
 
Ядрените и радиоактивните материали днес са съществена 

част от съвременния живот на планетата. Те осигуряват голяма полза 
за хората в областта на медицината, промишлеността и много други 
области. Атомните електроцентрали (АЕЦ) са енергийни обекти, ос-
новни съоръжения за производство на електроенергия във всяка 
страна, развиваща атомна енергийна промишленост. АЕЦ имат стра-
тегическо значение за икономиката и са обекти от критичната инф-
раструктура. Жизненоважно е те да са защитени от злоупотреба от 
страна на тези, които искат да навредят на националната сигурност. 
Анализаторите на тероризма остават притеснени от заплахата от 
ядрен и радиологичен тероризъм и други действия или саботажи, 
свързани с използването на ядрени или други радиоактивни матери-
али. За много специалисти по противодействие на тероризма „ядрен 
тероризъм“ означава изпълнение на терористични атаки или заплахи 
за реализирането им с използването на ядрени и радиоактивни мате-
риали. При терористична атака и завземане на АЕЦ (на площадката, 
на която се съхранява свежо и отработено ядрено гориво – силно ра-
диоактивно) е възможно възникване на следните видове аварии: 

 нарушения или повреди в техническите системи, възли и де-
тайли, водещи до повреди на въртящата се част на турбината, раз-
херметизиране на тръбопроводи и паропроводи, повреда на тръба 
на парогенератор, свързана със загуба на външна мощност и утечка 
на пара и др.; 

 нарушаване на установения режим на работа на АЕЦ, в ре-
зултат на което може да се получи парен взрив в реакторното отде-
ление с изтичане на радиоактивна вода, стопяване и изхвърляне в 
атмосферата на активна маса, при което се повишават рязко темпе-
ратурата и налягането и др.; 

 повреда или излизане от строя на някоя от защитните систе-
ми – за аварийно охлаждане, за защита от повишено налягане, за 
защита на реакторното пространство, за локализиране на изхвър-
лянето на РВ, за безопасност на електрозахранването и др. 

Основните елементи на АЕЦ, към които ще се стремят терорис-
тите след проникването на територията на централата, са реакторите 
блокове. Като най-приложими в атомната енергетика се очертават 
следните четири вида реактори – ВВЕР, кипящи, тип CANDU и РБМК. 
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ВВЕР (водно-воден енергиен реактор) са реактори с вода под 
налягане с двукръгова схема. Водата, която се използва за охлаж-
дане на горивото, не се използва за задвижване на турбина, а заг-
рява водата от втори контур, която се насочва към турбината. В ре-
акторите с вода под налягане за гориво се използва уранов диоксид. 
При деленето на горивото в активната зона се отделя топлина, коя-
то се поглъща от топлоносителя (водата) при движението му нагоре 
между горивните елементи. Поради високото налягане водата в 
първи контур не кипи, а циркулира между реактора и парогенерато-
рите, задвижвана от циркулационни помпи. В парогенераторите 
топлоносителят от първи контур загрява водата от втори контур и 
поради по-ниското налягане водата от втори контур кипи и произве-
дената пара се насочва към турбината, която задвижва генератора 
за производство на електрическа енергия. След турбината парата 
отново се втечнява в т.нар. „кондензатор“ и от там се изпомпва от-
ново към парогенераторите. 

Кипящите реактори са реактори с еднокръгова схема. При 
тях водата, която преминава през активната зона и отвежда топли-
ната от горивото, е и източник за произвеждане на пара за турбини-
те. За гориво се използва уранов диоксид. При деленето на гориво-
то в активната зона се отделя топлина, която се поглъща от топло-
носителя (водата) при движението му нагоре между горивните еле-
менти. При поглъщането на топлината водата завира и се образува 
паро-водна смес. Парата се насочва към турбината, която задвижва 
генератора за производство на електрическа енергия. След турби-
ната парата отново се втечнява в т.нар. „кондензатор“ и от там се 
изпомпва отново към реактора. 

В реактори тип CANDU за топлоносител в първи контур се из-
ползва тежка вода под високо налягане. Както при реакторите с во-
да под налягане тази тежка вода се използва само за охлаждане на 
горивото, но не и за задвижване на турбината. Тежката вода от пър-
ви контур преминава през топлообменник и загрява обикновената 
вода, движеща се във втори контур, където налягането е по-ниско и 
затова водата се изпарява и задвижва турбината. Основна разлика 
на CANDU реакторите в сравнение с повечето видове реактори е, че 
при тях за гориво се използва природен уран. То представлява ци-
линдрични снопове с диаметър 10 см и дължина 50 см, които се за-
реждат в хоризонтални канали, обградени от тежка вода, използва-
на за забавител, а в каналите циркулира тежка вода под високо на-
лягане за охлаждане. Друга особеност на този тип реактори е, че те 
не трябва да спират за зареждане с ново гориво: презареждането 
става, като от едната страна на канала презареждащата машина 
поставя ново гориво, а от другата страна машина изтегля старото. 

Реактори РБМК (реактор большой мощности канальный) са от 
вида канален реактор с висока мощност. В този тип реактори за заба-
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вител се използва графит, а за охладител – вода. Горивото е слабо 
обогатен уран, който се поставя в каналите на графитни блокове. 
Чрез циркулационни помпи водата постъпва в активната зона, пре-
минава през каналите, охлажда горивото, кипва и излиза от активна-
та зона с температура около 290°C. От там постъпва в сепаратори, в 
които става отделяне на водата от парата, и последната постъпва в 
турбината, която задвижва генератора, а водата се връща обратно в 
активната зона. Поради каналната структура на този тип реактори те 
могат да се презареждат, без да се спира работата на реактора. 

Оценката и анализът на съществуващите видове реактори и 
възможните аварии в района на АЕЦ и на непосредствено приле-
жащата към нея санитарнозащитена зона като резултат на терорис-
тични атаки показват, че се формират и действат няколко вида по-
разяващи фактора – парен взрив, проникваща радиация и радиоак-
тивно замърсяване. Извън района на АЕЦ и санитарнозащитената 
зона въздействие оказва само поразяващият фактор радиоактивно 
замърсяване. Не е изключено в района на АЕЦ възникването на по-
жари и разрушения. 

Парният взрив е поразяващ фактор, който се получава в ре-
актори, в които за ядрено гориво се използват уран 235 и 238. Изх-
върлените при парен взрив радиоактивни вещества могат да се из-
дигат на височина от няколкостотин метра до няколко километра и 
да се пренасят от въздушните течения. В процеса на пренос радио-
активните частици могат се утаят в зависимост от теглото и големи-
ната си върху различните повърхности. Като резултат от това се об-
разува вторият поразяващ фактор – радиоактивно замърсяване. 

Радиоактивното замърсяване след авария в АЕЦ наподобя-
ва на радиоактивното заразяване след ядрен взрив, но притежава 
редица особености, по-важните от които са: 

 конфигурацията на зоните на радиоактивно замърсяване е 
неравномерна и прогнозирането ѝ е силно затруднено; 

 продължителността на замърсяването се дължи на факта, че 
изотопите при аварията са със сравнително големи периоди на по-
луразпадане и оттук и продължителността на радиоактивно замър-
сяване е по-голяма; 

 размерите на частиците в преобладаващата маса изхвърле-
ни частици са много малки и с маса, няколко пъти по-малка от тази 
при ЯВ. При утаяването върху земята те здраво полепват по расте-
нията, техниката и съоръженията, трудно се отделят и могат да ос-
танат там дълго време; 

 съставът на елементите и изотопите в радиоактивното замър-
сяване – основната част от замърсяването, по-точно на неговата ак-
тивност, в началния период след аварията се дължи на йод 131 и на 
неговите изотопи. Основните радиоактивни изотопи, определящи ак-
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тивността на замърсяването след авария в АЕЦ, освен йод 131, са 
йод 91, стронций 89 и 90, рубиний 106 и 103, цирконий 134 и 137, ба-
рий 140 и др. 

Зоните на радиоактивно замърсяване, които се формират при 
авария в АЕЦ, са пет: 

 зона на радиационна опасност М; 
 зона на умерено заразяване А; 
 зона на силно заразяване Б; 
 зона на опасно заразяване В; 
 зона на извънредно опасно заразяване Г. 
Вероятните мащаби на замърсяване при авария в АЕЦ в зави-

симост от степента на аварията са показани в Табл. 1. 
 

Таблица 1. Вероятни мащаби на радиоактивно заразяване след 
авария в АЕЦ 

 
Размери, км Площ Зони на възможно зара-

зяване Дъл-
жина

Широ-
чина 

кв. км % от територия-
та на страната 

Опасно заразяване – В 8,87 1,07 7,45 0,0067 
Силно заразяване – Б 20,4 3,73 59,8 0,0539 
Умерено заразяване – А 123 24,6 2380 2,1441 
Радиационна опасност – М 438 111 38 400 34,595 

 
Характеристиките на зоните на радиоактивно замърсяване на 

местността са дадени в Табл. 2. 
 

Таблица 2. Радиационни характеристики на зоните на замърся-
ване на местността при авария в АЕЦ 

 
Доза на лъчение през 

първата година след ава-
рията (cGy) 

Мощност на доза-
та 1 час след ава-

рията (cGy) 

Наимено-
вание на 
зоната 

Ин-
декс 
на зо-
ната На вън-

шната 
граница

На вът-
решната 
граница 

В среда-
та на 
зоната 

На вън-
шната 
граница

На вът-
решната 
граница 

Радиаци-
онна опас-
ност 

М 5 50 16 0.014 0.14 

Умерено 
заразяване 

А 50 500 160 0.14 1.4 

Силно за-
разяване 

Б 500 1500 866 1.4 4.2 

Опасно 
заразяване 

В 1500 5000 2740 4.2 14 
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Анализът на данните, посочени в Табл. 1 и 2, показва, че в пре-
делите на предполагаемата зона М е целесъобразно да се огранича-
ва пребиваването на хора и служители, непривлечени в мероприяти-
ята по ликвидиране на последствията. В зона А е задължително да се 
използват средства за защита на дихателните органи, а хората, по-
паднали в границите на зона В, следва незабавно да се укрият в съо-
ръжения от закрит тип. Аварийно-спасителни работи трябва да се 
провеждат само след привличането на специална радиационно ус-
тойчива техника. Престой в пределите на зона Г е недопустим. 

Проникващата радиация като поразяващ фактор по своята 
същност и действие е еднаква с тази при ядрен взрив, но се проявя-
ва само в района на АЕЦ и представлява поток от гама-лъчи и неут-
рони, които се разпространяват във всички посоки от реактора и йо-
низират средата. В резултат на облъчването на хората са възможни 
физиологични изменения в човешкия организъм. За отстраняването 
или намаляването на дозите на облъчване на хората е необходимо 
да се проведат защитни действия за оцеляване. 

При терористичен акт в АЕЦ и възникване на авария едно от 
най-важните начални действия за оцеляване е да се оценят до-
зите на облъчване на засегнатите лица, без да се вземат предвид 
възможните защитни действия. Това с постига чрез определяне на 
прогнозирана доза. Основен критерий за намесата е предотвратена 
или избегната доза. Това е дозата на облъчване, която не е получе-
на в резултат на реализиране на съответното защитно действие. 
Намесата може да не е 100 % ефективна, защото някаква доза на 
облъчване може вече да е получена преди намесата или поради 
това, че намесата може само да намали общата прогнозирана доза. 
Разликата между прогнозираната доза и предотвратената доза оп-
ределя предотвратимата или остатъчната доза. 

За намаляване на вредното действие на поразяващите 
фактори на авария в АЕЦ, възникнала в резултат на терорис-
тична атака, е целесъобразно да се приложи комплекс от за-
щитни действия за оцеляване, който да включва: 

 неотложни защитни действия в ранната фаза на аварията; 
 дълговременни защитни действия в средните и по-късните 

фази на аварията. 
Неотложното защитно действие е мярка, която се взема в 

ранната фаза на аварията въз основа на възможно най-пълна оцен-
ка на типа на аварията и протичането ѝ във времето, а също и въз 
основа на радиационния мониторинг на околната среда. 

Основните защитни действия за оцеляване в ранната фа-
за на аварията включват: 

 укриване в помещения – в съответствие с коефициента на 
намаляване на дозите сградите се подразделят на три типа: нор-



СИГУРНОСТ 

 177 

мални – сгради на един или два етажа, със или без мазе, които не 
могат да осигурят достатъчно добра защита близо до авариралата 
АЕЦ; с добра ефективност – големи многоетажни постройки или 
солидни сгради с добра изолация; специални – специално проекти-
рани укрития, които могат да намалят дозата от външно облъчване 
над 100 пъти; 

 временна евакуация – евакуацията е намеса за незабавно и 
организирано извеждане на хора и евентуално животни от зоната на 
аварийно планиране за намаляване или предотвратяване на облъч-
ването, дължащо се на аварията. Евакуацията може да се осъществи 
в различни фази от развитието на аварията. В някои случаи най-
ефективна може да се окаже превантивната евакуация. Евакуацията 
е спешна мярка и няма възможност да се вземат достатъчно вещи за 
нормален живот, поради което тя може да продължи до една седми-
ца. След този срок евакуацията преминава във временно премества-
не, което се предшества от планиране на определени дейности; 

 йодна профилактика – йодът, попаднал в организма на чо-
век или млекопитаещите животни, се натрупва в щитовидната жле-
за. Основна мярка за предпазване от това облъчване е „блокиране“ 
на щитовидната жлеза посредством приемане на стабилен йод, кой-
то „насища“ клетките. 

Освен тези действия могат да се прилагат и някои допълни-
телни мерки за ограничаване на облъчването, като ограничаване на 
достъпа до определени територии, респираторна защита с аерозол-
ни маски, измиване, изкъпване и подмяна на облеклото, използване 
на индивидуални средства за защита и др. 

Към защитните действия за оцеляване в средната и къс-
ната фаза на аварията могат да бъдат причислени: временното 
преместване и завръщане, постоянното преселване, забраните за 
консумация на хранителни продукти и деконтаминацията на замър-
сената околна среда. 

Временното преместване се различава от евакуацията глав-
но по времето, за което се предприема. Обикновено то се планира 
да продължи не повече от 1 – 2 години. 

Постоянното преселване засяга съответните лица до края на 
живота им. Тази защитна мярка трудно може да се прецени с количес-
твени показатели поради множеството остри отрицателни социални и 
психологически последствия и реакции. Преди да се вземе решение за 
това е необходимо да се положат всички възможни усилия за трайно 
почистване на околната среда в съответния замърсен район. 

Защитните действия спрямо храните и питейната вода се 
групират като директно ограничаване на консумацията на замърсе-
на храна и ограничаване на преминаването на радионуклиди в хра-
ната от замърсен въздух, вода и почва. 
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Деконтаминацията е особено необходима по време на вре-
менното преместване. Тя цели постигането главно на три ефекта: 

 да се намали външното облъчване от отложените по раз-
лични повърхности радиоактивни частици; 

 да се ограничи замърсяването, дължащо се на пренасяне на 
радиоактивни частици върху хората, животните и хранителните 
продукти; 

 да се намали вторичното замърсяване на атмосферния въздух. 
За деконтаминация на сгради, различни предмети и повърх-

ности се прилагат най-различни физични, химични и биологични ме-
тоди като миене с вода под високо налягане, почистване с абразив-
ни материали, препарати и сапуни, използване на сменни облекла, 
отстраняване на повърхности слоеве от почвата и др. 

Анализът на процеса на облъчването на хората показва, че 
най-силно е облъчването през първите часове и дни след пристига-
нето на радиоактивния облак, което налага вземането на следните 
защитни мерки за оцеляване: 

 дишане предимно през носа, като секретите не се поглъщат, 
а се изплюват; 

 дишане през навлажнена кърпа, особено при силно запра-
шен въздух. При сухо време служителите незабавно поставят про-
тивогазите (респираторите); 

 плътно затваряне на прозорците и вратите на обитаваните 
помещения; 

 многократно почистване и често забърсване на повърхности-
те с влажен парцал; 

 често измиване на ръцете и главата; 
 избягване на консумацията на листни зеленчуци; 
 забраняване на консумацията на овче и козе прясно мляко 

(може да се консумира като масло от възрастните най-малко след 
два месеца); 

 съхраняване на хранителни продукти и готова храна в плът-
но затворени казани, тенджери, кутии или полиетиленови пликове; 

 употреба само на минерална вода от бутилки или от прове-
рени дълбоки кладенци за пиене. 

 
В заключение могат да се направят следните изводи: 
 
1. Резултатите от терористична атака срещу АЕЦ и възникна-

лите впоследствие аварии зависят от конструктивните особености 
на реакторите и от вида на източниците на йонизиращи лъчения. 
Районът на разпространение на радиационните рискове е в зависи-
мост от източника, начина на разпръсване и метеорологичната обс-
тановката (МТО). Разрушаването на ядрено съоръжение предизвик-
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ва радиационна опасност в мащаб, близък до разпространението на 
радиоактивните частици и изотопи при употреба на ядрено оръжие. 
Въздействието върху ядрено съоръжение, чийто вътрешен контур е 
съхранен, може да изхвърли твърди радиоактивни вещества, а теч-
ностите и парите да заразят съоръжението и да оформят значител-
на опасност по посока на вятъра. Разпространението на радиоак-
тивни отпадъци или източници директно, чрез пожар или експлозия 
може да създаде райони на локално заразяване. Огънят ще разнесе 
и разстели радиоактивни частици по посока на вятъра върху някол-
ко квадратни километра в зависимост от МТО условията. Влиянието 
на радиоактивните опасности върху населението зависи от количес-
твото радиация, което е получено от нивото на радиация в точката 
на облъчване и продължителността на облъчване. Малко вероятно 
е наличието на радиация, която да не води до силни ефекти и да 
има незначително влияние върху хората. 

2. Облъчването на хората се получава през първите часове и 
дни след пристигането на радиоактивния облак, което налага про-
веждането на комплекс от защитни мерки за оцеляване. Целесъоб-
разно е при аварии в АЕЦ, възникнали след терористична атака, да 
се обърне допълнително внимание на определени групи от населе-
нието, като млади хора и жени в детеродна възраст, които попадат в 
допълнителен риск от радиоактивни опасности. 

3. За подобряване на сигурността на АЕЦ се изисква последо-
вателна политика на управление, постоянна бдителност и твърди 
колективни действия за защита на ядрените съоръжения, ядрения 
материал и радиоактивните вещества от терористични атаки, за от-
криване и неутрализиране на терористи, за намаляване на последс-
твията. 
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ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ 

АТАКИ В ОБЕКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 
 

д-р Томо Борисов 
 
 
Според специалистите терористичните актове са предвари-

телно обмислени и детайлно планирани действия, които се извърш-
ват от организации с различен конспиративен ред и конспиративна 
клетъчна структура, която трудно може да се идентифицира с конк-
ретна държава. 

Терористичните актове основно имат за цел създаване на 
страх у населението и принуждаването му да подпомага изпълнени-
ето на определени социални, религиозни или политически начина-
ния и въздействие върху политиката на правителствата и начина, по 
който управляват. 

Най-често обекти на терористични актове са публични личнос-
ти, превозни средства, сгради и прояви с масово събиране на хора, 
като зали, ритуални домове, транспортни средства, гари, летища, го-
леми магазини, митинги, концерти на открито, спортни прояви и т.н., 
при което разрушенията са големи, а човешките жертви – масови. 

В тактиката на терористичните организации като вероятни 
обекти за извършване на терористични актове са включени и пред-
приятията от химическата промишленост като обекти от критичната 
инфраструктура, независимо от предприетите мерки по осигуряване 
на физическата им защита и сигурност. 

За постигането на целите си терористите прибягват до използ-
ването на средства, които условно могат да се групират в две групи: 

 взривни вещества и устройства за поразяване; 
 източници на йонизиращи лъчения, токсични химични и био-

логични вещества и средства за тяхното доставяне. 
Очакваните последствия от извършени терористични атаки 

върху обекти от химическата промишленост могат да бъдат изклю-
чително тежки и да доведат до извънредна ситуация. В Решение на 
Съвета на Европейския съюз № 5215/2007 относно създаването на 
финансов инструмент в областта на гражданската защита като из-
вънредна се определя „всяка ситуация, която има или може да 
има неблагоприятно въздействие върху хората, околната 
среда или имуществото“. Настъпилите изменения се характери-
зират като авария, включваща отделянето на опасни вещества в 
количества, не по-малки от 5 на сто от пределните количества, и 
причиняваща пожар, експлозия или изпускане на опасни вещества. 
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Вследствие на аварията възникнат неблагоприятни отражения 
върху живота и здравето на хората и върху инфраструктурата в ра-
йона на предприятието и/или съоръжението, включващи: извеждане 
на засегнатото население (евакуация) извън зоната на аварията; 
престой на населението и персонала в защитни съоръжения в зона-
та на аварията; прекъсване на водоснабдяването, електроснабдя-
ването, подаването на газ, телефонните услуги в зоната на авария-
та или в зоната на въздействие; увреждане или замърсяване над 
пределно допустимите норми на водите на река, канал, изкуствено 
или естествено езеро, на делта, брегова ивица или открито море, на 
водоем или подпочвени води и защитена територия, включително 
селскостопански земи. 

Опасните токсични химични вещества (ОТХВ) са в основата на 
предизвиканата от терористичната атака химическа авария. ОТХВ е 
всяко химическо вещество, което чрез своето химическо въздейст-
вие върху жизнените процеси може да предизвика смърт, временно 
изваждане от строя или постоянна вреда на човека или животните. 
В тесен смисъл те представляват токсични химически суровини или 
готови продукти, които оставени на открито, разпръснати вследст-
вие на авария или образувани при пожари или др. причини заразя-
ват въздуха, земната и водна повърхност и предизвикват поразява-
не на хора, животни и растения. 

ОТХВ могат да бъдат класифицирани по различни признаци. 
Според химическия си състав те биват въглеводороди, алкохоли, 
алдехиди, амини, анхидриди и др. Според физиологическото си 
действие ОВ се подразделят на: 

 вещества, въздействащи на кожата и лигавиците (концент-
рирани киселини и основи); 

 вещества, отравящи кръвта (бензол, толуол, ксилол, арсено-
водород, въглероден оксид, амино- и нитропроизводните на бензо-
ла и др.); 

 вещества, поразяващи дихателните органи (хлор, амоняк, 
серни анхидриди и др.); 

 вещества, поразяващи нервната система (бензол, сероводо-
род, серовъглерод, метилов алкохол и др.); 

 вещества, предизвикващи чрез инактивиране на дихателни-
те ферменти кислороден глад (циановодород, сероводород и др.). 

Според степента на токсичност ОВ биват: 
 първа степен на токсичност – токсични химически вещества 

с пределно допустими концентрации (ПДК) от порядъка на стохи-
лядни и милионни части от милиграма в литър въздух (циановодо-
род, фосген и др.); 
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 втора степен на токсичност – токсични химически вещества с 
ПДК от порядъка на хилядни и десетохилядни от милиграма в литър 
въздух (серен анхидрид, серовъглерод, акролейн, нитробензол и др.); 

 трета степен на токсичност – токсични химически вещества с 
ПДК от порядъка на стотни от милиграма в литър въздух като серен 
диоксид, ацетонитрил, различни видове спирт и др.; 

 четвърта степен на токсичност, към която се отнасят токсич-
ни химически вещества с ПДК от порядъка на десети от милиграма 
в литър въздух като ацетон, метан, етилов алкохол и др. 

Същността на защитата при химическа авария се изразява 
в организирана и целенасочена дейност за спасяване на хората 
и животните, недопускане или намаляване до минимум на зара-
зяването на техниката, обектите и материалните средства. 

Химическата защита като целенасочена дейност включва: 
 провеждане на мерки за предотвратяване и/или намаляване 

на последиците от инцидента и аварията за населението и околната 
среда; 

 оказване на помощ на пострадалите; 
 ликвидиране на последиците от инцидента и аварията. 
За изпълнението на посочените дейности и постигането на 

целите на химическата защита се извършва: 
 установяване на възникването на инциденти и аварии и раз-

пространението на опасни вещества и материали; 
 организиране на мониторинг, ранно предупреждение и опо-

вестяване за възникнала опасност и контрол при химическо замър-
сяване (заразяване) и поддържане на необходимата за целта апа-
ратура; 

 създаване на организация и изпълнение на мерки за хими-
ческа защита; 

 рационално използване на силите и средствата на единната 
спасителна система (ЕСС); 

 създаване и поддържане на необходимия резерв от матери-
ално-технически средства за защита, включително индивидуални 
средства за защита (ИСЗ); 

 провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни и 
противоепидемични защитни дейности; 

 оказване на първа долекарска помощ на пострадалите; 
 ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на ра-

диационно/химическо замърсяване и биологично заразяване; 
 контрол на състоянието на околната среда, хранителните 

продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за нали-
чието на вредни вещества и зарази; 
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 ефективен фитосанитарен и ветеринарен контрол и монито-
ринг на опасни за хората и селскостопанските животни болести, 
пренасяни от диви животни и птици; 

 подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС; 
 участие в поети от страната задължения за международно 

сътрудничество при осъществяване на химическа, биологическа и 
радиационна защита. 

Органите на изпълнителната власт планират, организират и 
координират изпълнението на следните задачи: 

 анализ, оценка и прогноза за характера и последствията от 
най-често проявяващите се химически аварии; 

 разработване и актуализиране на планове за защита при хи-
мически аварии; 

 провеждане на мероприятия за усвояване на плановете; 
 поддържане на непрекъснато денонощно дежурство; 
 формиране и поддържане на сили и средства за провеждане 

на СНАВР във възникналите огнища на поражения (заразяване) на 
територията на страната; 

 създаване на организация за действие и взаимодействие 
между органите за управление и силите за провеждане на меропри-
ятия по защитата на населението и извършване на СНАВР; 

 поддържане в добро състояние на общинските и местните 
пътища; 

 защита на водоизточниците, поддържане на готовност при 
недостиг на питейна вода за осигуряване на допълнителни пунктове 
за снабдяване с вода и включване във водоснабдителната система 
на допълнителни водоизточници; 

 осигуряване в министерствата, ведомствата и в техните 
структури на финансови и материални средства за комплектуване, 
обучение и поддръжка в постоянна готовност на органите за управ-
ление и силите за реагиране при химически аварии; 

 осигуряване на строителни материали за нуждите на неот-
ложните аварийно-възстановителни работи; 

 участие на дружества със строително-монтажна и пътност-
роителна дейност във възстановителните работи и по осигуряване-
то и поддържането на пътища; 

 организиране на експертни и проектантски екипи за участие 
в работата по планиране на защитата и инженерното осигуряване 
на спасителните и аварийните дейности; 

 информиране на населението за настъпилите химически 
аварии на територията на страната, както и за правилата за дейст-
вие и дейностите по осигуряване на производството и доставката на 
основни хранителни продукти. 
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В заключение на територията на страната има около 155 обек-
та, които биха могли да бъдат обект на терористични атаки и да 
предизвикат голяма авария с изтичането на опасни токсични химич-
ни вещества, в това число: 63 обекта с висок рисков потенциал, от 
които 15 обекта – съхраняващи и/или използващи взривни вещест-
ва, и 92 обекта с нисък рисков потенциал, от които 9 обекта – съх-
раняващи и/или използващи взривни вещества. 

Всичко това налага усилията на държавните органи да 
бъдат фокусирани върху превенцията за защита на население-
то и критичната инфраструктура на страната, за предотвратя-
ване на терористични актове, за подобряване на физическата 
защита на предприятията от химическата промишленост и по-
вишаване на нивото на химическата защита. 
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УЧАСТИЕ НА ТРЕТА СТРАНА В КОНФЛИКТА 

 
доц. д-р Павел Недялков 

 
 

Онзи, който угаждаше на всички, умря, преди да се е родил. 
Английска поговорка 

 
Почти единодушно в конфликтологията третата страна най-

общо се определя от различните автори като личност или група, на-
мираща се извън противопоставянето между две или повече страни и 
опитваща се да им помогне да нормализират отношенията си [1]. 

Целесъобразността на участието ѝ в конфликтното взаимо-
действие зависи от това дали е била потърсена за помощ, или тя 
сама е решила да се намеси в отношенията между опонентите. 

Приема се, че вмешателството е оправдано, когато: 
- напрежението между двете страни ескалира и е възможно те 

да употребят насилие за разрешаване на противоречията си; 
- преките контакти са невъзможни; 
- добрите взаимоотношения са в интерес на третата страна; 
- обсъжданият проблем е с висока степен на сложност; 
- преговорите са попаднали в задънена улица и др. 
Най-често страните сами се обръщат към трета страна, когато: 
- преследват взаимноизключващи се интереси и не могат да 

намерят общи пресечни точки; 
- по различен начин тълкуват правни или други норми, явява-

щи се ключови за предмета на конфликта; 
- имат желание да установят и съхранят добри отношения, но 

не са в състояние да формулират взаимноприемливи решения; 
- постигнали са помежду си съгласие, но недоверието един към 

друг ги заставя да търсят контрольор за съблюдаването му и др. 
В зависимост от различни критерии видовете роли на третата 

страна биват: 
- формални и неформални; 
- самостоятелни и представителни; 
- пристрастни и безпристрастни; 
- консултативни и директивни и т.н. [5]. 
Третата страна може да се включва в конфликта, изпълнявай-

ки различни функции: 
- арбитър; 
- посредник; 
- консултант; 
- представител; 
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- наблюдател; 
- помирител. 
В повечето учебни пособия най-често въпросът за участието 

на трета страна в конфликта се свежда до описание на основните 
действия, извършвани от арбитъра и посредника (предимно медиа-
тор и само в изключително редки случаи – омбудсман, емисар или 
специален пратеник) в него, в резултат на което у обучаемите се 
създава не съвсем пълна и точна представа за възможностите, 
имащи други лица да повлияят за конструктивното му регулиране 
или разрешаване. 

Именно поради тази причина в настоящия доклад ще се пос-
тараем да изведем най-характерните особености на останалите ви-
дове трета страна в конфликтното взаимодействие. 

1. Консултант. Избира се по инициатива на някоя от страни-
те в конфликта, като между тях се сключва договор за еднократна 
помощ или дългосрочно сътрудничество. Практиката е доказала, че 
натрапеният по чужда инициатива консултант не може да се ползва 
ефективно, тъй като самата страна в конфликтното взаимодействие 
не е готова да му задава въпроси и съответно да получава съвети, 
за които няма нужната нагласа. В своята работа консултантът е 
длъжен да обслужва интересите на клиента си, ако те не противо-
речат на неговата професионална етика. От него не се изисква не-
посредствено разрешаване на спорния въпрос, а единствено екс-
пертна оценка по даден проблем. За да се постигне целта на кон-
султирането, е необходимо между клиента и консултанта да се съз-
дадат взаимоотношения на пълно доверие. 

За консултанти в преговорите се привличат предимно опитни 
политици, икономисти, юристи и психолози. 

Особен вид трета страна (и по-конкретно консултанти) са 
т.нар. „призраци в преговорите“ (Ghost Negotiator). Това най-често 
са бивши разузнавачи или полицаи, които биват търсени, когато: 

- водените преговори са попаднали в „задънена улица“; 
- става въпрос за много големи суми; 
- психичното напрежение е изключително голямо; 
- страните изпадат в дефицит от време и т.н. 
За тях е характерно това, че: 
- имат богат професионален опит, натрупан от преговори с ек-

стремисти, криминално проявени лица, самоубийци и др.; 
- ангажират се от една от страните, като това се пази в тайна 

от другата, защото и тя би наела „преговарящ призрак“; 
- изпълняват и други функции на трета страна, но почти никога 

тази на посредник и т.н. 
Професията не съществува официално, макар в САЩ някои от 

тях да са се организирали в сдружение за кризисни преговори (Сrisis 
Negotiation Associates) със седалище във Флорида. 
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Задачите, с които най-често се ангажират, се свеждат основ-
но до: 

- анализ на възникналата ситуация; 
- осигуряване на информационна асиметрия (създаване на 

положение, при което страната възложител разполага с повече ин-
формация от другата); 

- идентифициране на лицата от отсрещната страна, от които в 
немалка степен зависи изходът на конфликта; 

- изучаване на тези лица и намиране на техните слаби места; 
- изготвяне на предложения относно средствата и методите, с 

които установените уязвими страни на опонента могат да бъдат 
атакувани; 

- извършване на информационна и психологическа подготовка 
на тези, от които са наети, за следващия тур на преговорния процес; 

- разработване на стратегия и тактика за продължаване на ра-
ботата по случая; 

- провеждане на психологически операции в ущърб на отс-
рещната страна и др. 

2. Представител. Това е лице, което е натоварено да предс-
тавлява интересите на една страна (принципал) в контактите ѝ с 
друга. Представителите (или „агентите“, както ги нарича Люки [4]) 
биват два вида – независими и зависими. 

2.1. Независимият представител най-често бива наеман пора-
ди една от двете (или и двете) причини: 

- притежава по-голям опит и познания за регулиране и разре-
шаване на конфликти; 

- за установяване на известна дистанция между двете страни. 
Адвокатите, счетоводителите, брокерите и упражняващите 

още редица професии са част от професионалистите, подписващи 
договори за представителство на други хора или организации. 

2.2. Зависимият представител (мениджър по продажбите, го-
ворител на профсъюзите и др.) е подчинен на своя работодател и е 
част от организацията, в която служи. 

В отношенията принципал – представител съществуват три 
основни проблема: 

- информационна асиметрия. В случай, че принципалът раз-
полага с много повече информация от представителя, последният 
може да изпита много сериозни затруднения в работата си. В об-
ратната ситуация представителят е този, който може да разкрие до-
пълнителни шансове за създаване на стойност, което принципалът 
нито разбира, нито одобрява; 

- различни виждания в една организация. Те са в състояние да 
поставят представителя в изключително деликатно положение; 

- конфликт на интереси. Принципалите са изправени пред 
проблема да попречат на представителите да сложат личните си 
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интереси над техните собствени. Различните системи за поощрения 
имат за цел да хармонизират тези интереси особено когато са под-
платени с далновидност и добра комуникация. 

3. Наблюдател. Негово задължение е да удържа страните от 
нарушаване на постигнати вече договорености или от проявяване 
на враждебни действия. Статутът на наблюдателя, макар и бегло, 
се разглежда предимно в рамките на различните военни концепции 
за операциите в отговор на кризи, разбирани най-общо като съвкуп-
ност от дейности, включващи политически усилия, дипломатически 
инициативи и военни средства, с цел да не се допусне прерастване 
на споровете във въоръжен конфликт или за разрешаване на вече 
възникнал такъв [2]. Като се имат предвид крайната идеологическа 
обремененост и съществените разминавания относно функциите и 
задачите на наблюдателя в ръководните документи и доктрините на 
ООН, НАТО, Русия и други водещи държави, на особеностите в ра-
ботата на този вид страна няма да се спираме в настоящия доклад. 

4. Помирител. В специализираната литература по въпроса 
помиряването се разглежда конструктивно като резултат и същев-
ременно в много отношения нерационално като процедура [3, 6 и 
др.]. Външно то е близко до посредничеството, но се различава от 
него, тъй като и в най-простите му форми има твърде много ритуал-
ност (например стискането на ръце). Предполага се, че за да се по-
виши неговата ефективност, е необходимо да се институционализи-
рат формите и ритуалите му. В различните култури (включително и 
в нашата) са известни такива форми. За образец най-често се по-
сочва денят за прошка, който би могъл да се използва за регулира-
не на напрежението между хората. 

На малцина все още е известно, че у нас вече повече от десет 
години реално функционира Национален институт за помирение и 
арбитраж (НИПА), който е юридическо лице към Министерството по 
труда и социалната политика, със седалище гр. София и с ранг на 
изпълнителна агенция. Изграден е като единна трипартитна струк-
тура, в чийто надзорен съвет участват по двама представители на 
държавата, работодателите и синдикатите. Основната му дейност е 
посредничество и арбитраж при уреждане на колективни трудови 
спорове. Заслужава внимание обстоятелството, че в основните ръ-
ководни документи на института – Правилник за устройството и 
дейността на НИПА и Правила за осъществяване на посредничест-
во и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИ-
ПА, почти никъде не иде реч за помирение, което намираме за не 
съвсем коректно [7]. 

От краткото описание на тези функции на третата страна в 
конфликта е видно, че съществуват множество нерешени теоретич-
ни и приложни проблеми, които се нуждаят от задълбочена разра-
ботка в рамките на различните отрасли на конфликтологията – юри-



ПСИХОЛОГИЯ 

 189 

дическа, социално-трудова, педагогическа, военна и др. Но все пак 
имаме основание да бъдем оптимисти, че намирането на адекватни 
решения за тях е въпрос на недалечна перспектива. 
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