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ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
проф. д.п.н. Георги Л. Манолов
Висше училище по сигурност и икономика
THE ELECTRONIC CONTROL
Prof. Georgi L. Manolov, DPS
Higher School of Security and Economics
Abstract: This article discusses current theoretical problems of electronic
control. Detail clarified the issue of so-called „electoral democracy“ and its application
in democratic countries. Revealed are certain core aspects of e-government and its
imminent realization in Bulgaria.
Keywords: electronic control, e-government, e-democracy, electronic voting

През последните десетилетия темата за т.нар. „електронно
управление“ не само че не слиза от дневния ред на политическите
субекти в държавата, но и все повече става актуална в обществото.
Тази актуалност се явява естествена необходимост за реформирането на държавното управление (на всички равнища) чрез новите
информационни технологии, и преди всичко чрез интернет. Една от
причините за това реформиране е „бесният“ растеж на световната
мрежа (World Wide Web), в която към края на XX век са съществували над 9 млн. уебсайта, като броят им се увеличава с 50 000 на
седмица.1 При това положение в ерата на интернет е съвсем логично и закономерно да се развива тезата за електронното управление
и респективно то да се прилага пряко в управлението на държавата.
Нещо повече, ефективното държавно управление днес е абсолютно
немислимо, ако не се използват интернет технологии за радикално
преобразуване на висшите държавни институции в качествени органи на властта през XXI век. Това неизбежно поставя във фокуса на
политическия мениджмънт въпросите за електронното управление,
правителство и демокрация, които по необясними причини не се интерпретират често независимо от своята сериозна значимост.

1. Същност на електронното управление
Потребността от функционирането на електронното управление възниква в края на XX век във връзка с концепцията за реформирането на държавата и държавното управление. В тази концеп1

Вж. Рийс, Ал., Лаура Рийс. 11 неизменни закона на интербрендинга. София: Класика и стил, 2001, с. 7.
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ция държавата се разглежда като съвкупност от политически институции, които имат социални функции по отношение на обществото и
хората. Сиреч „държавата на XXI век“ трябва да обезпечи широк
достъп на гражданите до най-различна правителствена и друга информация (в сферата на образованието, здравеопазването, социалната дейност, заетостта, данъците, държавните поръчки и т.н.),
която да бъде напълно открита и прозрачна за обществеността. Казано иначе, държавата следва да представи на гражданите нови
комуникационни канали, които ще им позволят да участват във взимането на решения и упражняването на контрол (при тяхното изпълнение).2
Всичко това става възможно благодарение на интернет комуникацията, която най-напред се появява в началото на 60-те години
на XX век в САЩ. От тогава до сега значимостта на интернет непрекъснато расте, защото чрез него се реализира важна двояка функция на мрежата: от една страна, хората се явяват потребители и
ползватели на интернет, но пък от друга страна, те реално могат да
генерират идеи, да дават оценки и непосредствено да участват в
разгръщането на политическия процес в държавата. Това прави
всички хора преки участници в държавното управление по електронен път. Така постепенно се поражда и идеята за т.нар. „електронно
управление“, което все по-масово започва да намира приложение в
модерните държави по света.
Знае се, че като средство за комуникация интернет представлява световна компютърна мрежа, обединяваща стотици хиляди
държавни, обществени, корпоративни, образователни и домашни
мрежи на основата на споразумения за начините на обмен на информацията в единна адресна система.3 Тази същност на интернет
дава възможност да се преодолеят всякакви социални различия
(възрастови, полови, физически, расови, политически, икономически
и др.), за да се прилага качествено нов тип комуникация между хората и между тях и институциите.
Сериозен тласък в еволюцията на електронното управление
дава т.нар. „Окинавска харта“, приета на срещата на осемте найразвити държави през 2000 г. в Япония, в която се изтъква революционната роля на информационно-комуникационните технологии
при взаимодействието между системите на държавното управление.
По-късно тези положения на „Хартата“ получават ключово развитие
2
Вж. Политическое управление и публичная политика XXI века. Москва: Росспэн,
2008, с. 349.
3
Тази известност предопределя и основните задачи на интернет ресурсите на политическите субекти, а именно: информационен (и презентационен) лист на политическата организация; интернет издание (електронен вестник) на партията; реализация на различни събития; осъществяване на информационно взаимодействие вътре
в самата партия и др. (Вж. Латфуллин, Г. Р., Н. В. Новичков. Цит. съч., с. 465).
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в „Декларацията за принципите на информационното общество“ и
„Плана за действие“, приети на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационните общества (2003 и 2005 г.).
В съвременната еволюция на електронното управление се
разграничават три основни направления, датиращи от началото на
90-те години на XX век: първото е реформа на структурата и механизмите на изпълнителната власт (включително и административна
реформа); второто е дълбоко реформиране на държавните органи, които обслужват гражданите; и третото е създаването на модерно електронно правителство4 (от края на 90-те години). По този
начин пътят към електронното управление е открит и то започва
последователно да се прилага в държави от Северна Америка, Западна и Източна Европа, Азия, Далечния изток и др.
От такива позиции електронното управление може да се
определи като модерна информационно-комуникационна технология за управление на държавните институции, която е базирана върху интернет мрежата и при която по електронен път
се осъществяват различни видове административни услуги (на
граждани, на бизнеса, на организации), както и обмен на електронни документи между административните органи.
Най-отличителната характеристика на това управление произтича от обстоятелството, че веднъж разработено и приложено като
тип електронно правителство, то работи много надеждно, спестява
време и ресурси, ограничава бюрокрацията, блокира корупцията и
облекчава максимално гражданите при тяхното административно
обслужване от държавните и общинските органи. Затова електронните правителства все повече намират реализация по света, като те
особено силно се развиват в държави като САЩ, Великобритания,
Германия, Франция, Естония и др.
Следва да подчертаем, че България е една от малкото държави, в която още от 2007 г. има приет „Закон за електронното управление“5, в който са регламентирани основните клаузи на това
управление. Той урежда дейността на административните органи
при работа с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път. Освен това законът се прилага и
по отношение на дейността на лицата, реализиращи публични функции, както и на организациите, предоставящи обществени услуги.
Подробно са указани начините за тези административни услуги,
достъпът до тях, задълженията за предоставяне на информация,
техническите стандарти и политики, интерфейсите за изпращане на
електронни документи, обменът на такива документи, контролът и
взаимодействието между институциите и т.н. Изобщо като пръв опит
4
5

8

Вж. Политическое управление... Цит. съч., с. 351.
Вж. ДВ, бр. 46, 12.VI.2007 г.
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за изготвяне на подобен, изцяло непознат до момента закон може
да се каже, че в общи линии той е сполучлив и отговаря на съвременните потребности за реформиране и модернизиране на институциите на висшата централна власт. Дори съвсем наскоро бяха рационализирани структурите на електронното управление чрез създаване на единна държавна агенция, която да координира работата
на всички наши институции в това направление.
Независимо от положителните стъпки при разработването на
закона при неговото прилагане се срещат редица трудности, които
са от юридическо, политическо и финансово естество. Така например очевидни са дефектите в закона, които не водят до координация на работата между националните и регионалните органи на
електронното управление, до изграждане на съвременна цифрова
администрация и водят до липсата на конкретни бизнес модели в
работата на администрацията, до отсъствието на административна
култура на обслужване и пр. При това само през последните 10 години (2007 – 2016)6 са похарчени около 2 млрд. лв. за внедряване
на електронното управление в България, без обаче да са налице
някакви качествени и видими резултати. И което е особено важно: в
настоящия закон никъде не се споменава, а камо ли да се определя,
какво представлява електронното правителство и какви са неговите
принципи, структури и т.н. – нещо, което е от изключително значение за високоефективното онлайн управление в страната и което,
разбира се, отсъства.

2. Електронното правителство
Този тип правителство логично възниква в края на 90-те години на XX век като част от предприетите реформи на държавната
администрация в развитите западни държави. Това става възможно,
защото наред с масираното насищане на държавните институции с
компютри и бързо се развиват новите информационно-комуникационни технологии, разпространението на интернет и пр., което
действително способства за разширяването на достъпа до държавното управление по електронен начин. Така, с внедряването на
мрежовите информационно-комуникационни технологии, позволяващи извършването на трансакции в онлайн режим, реално се постига ново качество на държавното управление. Сиреч чрез въвеждането на електронното правителство системата на държавното управление „работи по-добре и струва по-евтино“7. И още, не са далеч
времената, когато с днешните модерни комуникационни технологии
ще се създадат т.нар. „мрежови партии“, или „киберпартии“ (Х. Мар6
7

Вж. в. „Сега“, 17.VI.2016 г.
Вж. подробности във: Политическое управление... Цит. съч., с. 351 – 352.
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гетс),8 които изцяло ще са ориентирани към виртуалното мрежово
пространство като друг тип, различни от досегашните политически
субекти.
В този контекст електронното правителство (e-Government)
представлява нов модел на държавно управление (на изпълнителната власт), при който чрез системата на интерактивното
взаимодействие между държавата и гражданите с помощта на
интернет се автоматизират отношенията (и документалният
оборот) между институциите, бизнеса и хората посредством
въвеждането на модерни електронни услуги.
Процесът на установяване на електронно правителство в
практиката според Дж. Демпси условно може да се раздели на три
основни стадия (етапа) – „публичност“, „участие“ и „онлайн
трансакции“.9 Тези стадии се намират в непрекъсната зависимост
помежду си и могат да се развиват независимо от факта дали единият или другият е приключил своето действие или не е. А в рамките на електронната инфраструктура посочените три стадия могат да
се обозначат и като функционални блокове в развитието на електронното правителство, както следва:
Първи стадий. Публичност.
При този стадий се използват нови комуникационни технологии за разширяване на достъпа на гражданите и структурите на
гражданското общество до интересуващата ги информация, която
се намира в държавните институции и органите на местното самоуправление. Става дума за това, че различните институции са задължени да качват предварително на собствените си сайтове всички законопроекти, правилници, наредби и т.н. (които подлежат на
обществено обсъждане), както и всички необходими документи на
властта (заявления, декларации, фактури и др.), с които гражданите
се обръщат към нея по смисъла на действащото законодателство (и
нормативна база).
Втори стадий. Участие.
В случая иде реч за разширяване на възможностите на гражданите да взимат пряко участие в управлението на отделни държавни и обществени дейности на всички властови равнища или по
време на подготовка и вземане на политически решения. Това обикновено става чрез публикации на съответните сайтове на специални
8

Вж. Margetts, H. The Cyber Party. II ECRP Joint Session of Workshops. Paper to
workshops „The Cauces and Consequences of Organizational Innovation in European
Political Parties“, Grenoble, 2001. [online]. http://www.governmentontheweb.co.uk)
downloads/papers/cyber-party-paper.pdf.
9
Вж. по-подробно: Демпси, Дж. Электронное правительство и его выгоды для широких масс. – В: Государственное управление в переходных экономиках. Ежеквартальное издание программы „Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг“. Институт „Открытого общества“, зима 2003, с. 24 – 25.
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форми за обратна връзка (различни видове формуляри), които позволяват на гражданите, политическите партии, неправителствените
организации и др. да изразяват своето мнение (и коментари) по
проектозаконодателните актове и по различни аспекти на текущата
и перспективната политика на правителството.
Трети стадий. Онлайн трансакции.
Това е завършващият практически етап в дейността на електронното правителство, при който чрез интернет държавните и общинските институции извършват услуги на гражданите – електронни
парични разплащания, приемане на данъчни декларации, регистрация на обществени обединения и т.н. Предимството на онлайн услугите е огромно, тъй като те ограничават бюрократичните процедури,
съкращават сроковете за оформяне на документи, налагат отчетност на юридическите и физическите лица, възпират разпространението на корупционни схеми и пр. Тук ефектът е значителен, защото
с въвеждането на електронните услуги не само се подобрява качеството на обслужването в държавната администрация, но и значително се укрепва доверието между гражданите и институциите.
При реализирането на тези стадии изследователите открояват
следните организационни принципи10 на електронното правителство:
– активно гражданско участие – хората със своите мнения,
идеи и предложения определят политиката и направлението за развитие на електронното правителство;
– удобство и простота на използване – всички елементи на
електронното правителство целят облекчаване на използването на
системата, увеличаване на бързината на обслужването и съкращаване на времето при издаване на документи на гражданите;
– улесняване на бизнеса – цялото програмно обезпечаване,
инфраструктура и политика на електронното правителство е насочено към създаването на ефективни бизнес модели;
– опростеност на системата – работата на правителството
(електронното) така да е устроена, че да не предизвиква затруднения на частните и корпоративните клиенти;
– качествено обслужване – способност за бързо и с минимални разходи обслужване на множество граждани, при това с висока степен на ефективност;
– адекватно съответствие – електронните приложения напълно да отговарят на изискванията на системата и на общия дизайн за използване на интерфейс системата;
– мащабност на решенията – обезпечаване на взаимодействието между различните структури и органи на системата и пълна
съвместимост между тях;
10

Тези принципи са изложени по: Основы теории коммуникации. Москва: Гардарики, 2007, с. 537 – 538.
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– изпълнение – практическо претворяване на всички набелязани цели, намерения и действия в съответствие с електронната
система;
– отчетност – чрез приложенията на системата да се увеличава точността на данните и техните възможности за незабавно архивиране;
– готовност за действие – различните правителствени органи да бъдат готови да се присъединяват към системата, подчинявайки на нея своята работа, задачи и ангажименти.
Изложените принципи на съвременното електронно правителство имат множество измерения, но измежду тях две са от изключително голямо значение: първо, непрекъснато увеличаване на броя
на гражданите, имащи достъп до цифровите технологии; и второ,
нарастващо използване на електронното правителство като солиден фундамент на цялото държавно управление.
Между другото ще вметнем, че този тип правителства на законова основа вече много успешно работят в някои от развитите държави, което ще илюстрираме с примери: в САЩ от 2006 г. с помощта на интернет действат около 14 000 правителствени програми,
чрез които се събират около 15 % от данъците на населението в
държавата на стойност 600 млрд. долара; и във Великобритания се
реализира цялостна програма „Електронни граждани, електронен
бизнес, електронно правителство. Стратегическа концепция за обслужване на обществата в информационната епоха“, чиято основна
цел е да се конкретизира във времето процесът на преход към ново
правителство на информационния XXI век. А през това време в България след вложените 2 млрд. лв. за електронно управление (и правителство) към началото на 2016 г. едва 19 % от администрациите
предоставят електронни услуги, 2/3 от тях нямат екипи, ангажирани
с това управление (електронното), само 35 % осигуряват документи
по електронен път и почти липсва администрация, която да предлага услуги на едно гише.11
Очевидно, електронните правителства са бъдещето на идните
държавни управления през настоящото високотехнологично столетие като същностен елемент от т.нар. „електронна демокрация“, която, макар и с не много високи темпове, продължава да „превзема“
политическото пространство в отделни държави.

3. Електронната демокрация (и гласуване)
В политическата наука терминът „електронна демокрация“ няма еднозначно тълкувание и обикновено се използва за характеризиране на различна социалнополитическа активност, свързана с мо11

Вж. пак там, с. 539; и в. „Труд“, 20 – 21.VIII.2016 г.
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дерните информационно-комуникационни технологии и с интернет. И
доколкото концепцията за електронната демокрация е съотносима с
тази за демокрацията, можем да кажем, че тя се разглежда в два основни смисъла:12 1) в широк смисъл т.нар. „електронна демокрация“ се разбира като използване на интернет комуникация в
дейността на различни политически субекти (организации, движения,
съюзи), и най-вече на политическите партии; и 2) в тесен смисъл
същата тази електронна демокрация се схваща като непосредствена
интернет комуникация между всички граждани и държавните институции чрез електронното правителство и други онлайн форми.
Как трябва да дефинираме електронната демокрация?
Според някои западни автори електронната демокрация е
използване на интернет технологии от правителствата, политическите партии и групите по интереси (за натиск) за предоставяне на информация, която да осъществи комуникация, да предостави услуги или да повиши възможностите за участие на
гражданите при обсъждане на различни социални проблеми и
вземането на важни политически решения.13
В структурно отношение електронната демокрация може да се
диференцира на четири основни компонента:
а) онлайн информация и комуникация;
б) онлайн услуги;
в) онлайн участие на гражданите в дейността на институциите
на властта на различни равнища;
г) онлайн гласуване.
Практическото прилагане на електронната демокрация в политическия живот реално се осъществява чрез няколко известни форми на онлайн комуникация, каквито са електронната поща, уебсайтът, новините в интернет, дискусионните групи, онлайн въпросите за допитване (на общественото мнение), онлайн срещите, мигновените съобщения, мобилните комуникации (онлайн дебатите, протестите, гласуването и др.) и пр.
Развитието на т.нар. „електронна (е-)демокрация“ логично
предполага и внедряването на електронното гласуване като важна част от избирателния процес. Това гласуване е съществена
част от е-демокрацията и като такова има три основни вариации:
гласуване посредством интернет, гласуване чрез автоматизирана
машина и електронни средства за разпределяне и преброяване на
бюлетините.14
12

Вж. по-подробно: Грачев, М. Н. „Элекронная демократия“ и „электронное правительство“: к вопросу об определении понятия с учетом реалий становления информационного общества. – В: Политическое управление... Цит. съч., с. 336 – 338.
13
Вж. Bruecher, H., P. Baumderger. Using mobile technology to support eDemocracy. –
In: Proceedings of the 36-th Hawaii International Conference on System Sciences, 2003.
14
Вж. Качеството на демокрацията в България. София: Изток – Запад, 2014, с. 139.
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Технологията на електронното гласуване включва перфорирани карти, система за гласуване чрез оптическо сканиране и специални будки за гласуване (включително и самостоятелни системи
за директен запис на електронното гласуване – DRE), което може да
включва и предаване на гласовете по телефон, частни компютърни
мрежи или интернет. При него могат да бъдат определени два основни типа е-гласуване:
1) е-гласуване, което физически е контролирано от представители на правителствени или независими изборни органи (например
електронни машини на местата за гласуване), наричано още „машинно гласуване“;
2) дистанционно е-гласуване, което се провежда само по волята на отделния гласоподавател и не се контролира физически от
представители на държавните органи (например гласуване от личния компютър, мобилен телефон, интернет телевизия).15
От историческа гледна точка системите за електронно гласуване се използват от 1960 г. насам, когато се появяват за първи път
системите с перфорирани карти. Те се използват най-напред в САЩ,
където в 7 избирателни района се прилага този метод за участие в
президентските избори през 1964 г. И още, машините за гласуване
DRE, които събират гласовете в една машина, се използват от всички
гласоподаватели при всички избори в Бразилия и Индия, а също и
във Венецуела, САЩ, Холандия, но след това биват извадени от
употреба. Освен това гласуването по интернет набира бърза популярност и се използва за правителствени избори и референдуми във
Великобритания, Естония и Швейцария, както и при общински избори
в Канада и първични партийни избори в САЩ и Франция.
Трябва да изтъкнем, че съществуват и хибридни системи, които включват електронно устройство за маркиране на бюлетините
(най-често система тъчскрийн, подобна на DRE) или други спомагателни технологии за отпечатване на следите, заверени на хартия от
гласоподавателя, а след това се използва отделна система за електронна табулация.
При електронното гласуване се употребяват електронни бюлетини за съхранение на гласовете в паметта на компютъра. Системите, които се прилагат, се наричат DRE, а се използват електронни
бюлетини, така че няма риск от тяхното изчерпване. Плюс това те
премахват необходимостта от отпечатване на книжни, което е намаляване на един значителен разход в хода на избирателния процес.
Не е трудно да се предположи, че електронното гласуване
среща много противници в България, които изтъкват следните аргументи: 1) изборните резултати могат лесно да бъдат манипулирани,
15
Вж. повече подробности за електронното гласуване във: http://frognews.bg/news_
56599/Kakvo_e_elektronno_glasuvane).
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тъй като самата компютърна програма е податлива на манипулации;
2) независимо от техническите прийоми във всяка компютърна система лесно може да бъде проследено (от специалисти) кой, кога и
по какъв начин е гласувал, а оттук да се разбере и кой за кого е гласувал (т.е. пада тайната на вота); 3) за компютърните спецове това
е най-лесният начин да се реализира „търговията с гласове“ (чрез
крадене на данни и манипулиране); 4) не е никакъв проблем един
човек да гласува вместо 10 или 100 други съответно със събраните
лични карти и кодове за гласуване, без някой да може да потвърди,
че той е гласувал за повече хора (човекът, натискащ копчето, не
може да бъде открит, защото е един), и т.н. И въпреки това електронното гласуване има сериозни привърженици,16 които смятат, че
българската избирателна система трябва с ускорени темпове да
върви към неговото въвеждане.
Друг съществуващ проблем с този вид гласуване е достъпността. Например организации като „Фондация за заверки на гласуването“ остро критикуват машините за електронно гласуване и препоръчват други алтернативи. Защото някои гласоподаватели с увреждания, включително и тези с увредено зрение, биха могли да
използват бюлетина с докосване – система, която използва физически маркери, когато трябва да се отбележи нещо, за да се гласува
тайно с книжна бюлетина (тези бюлетини могат да се проектират
еднакво с онези на другите гласоподаватели).
Предимството на машините за електронно гласуване е, че могат да предоставят незабавна обратна връзка на гласоподавателите
и респективно да установят евентуални проблеми, възникнали в хода на изборите. Но и тази незабавна обратна връзка може да помогне за успешното определяне на намеренията на избирателите,
от което биха се възползвали различни институции, партии, граждански организации и др.
Наред с това при машинното гласуване преброяването на резултатите се извършва с готови матрици, което свежда до минимум
възможностите за грешки на комисиите, за извършване на манипулации от отделни членове, за висене с часове пред секциите с пълни чували с бюлетини и пр. Този тип гласуване – машинното, отдавна се практикува в държави като Индия, Бразилия, Мексико, Венецуела и др. Според нас опитите с машинното гласуване у нас обаче
трябва да продължат, защото независимо от някои негови негативи
то би могло да се пребори с множество слабости и беззакония на
„бюлетинното гласуване“, и особено с раковото образувание, наречено „търговия с гласове“, в България.

16

Вж. например: Константинов, М. От машинно гласуване смисъл няма. – В: Телеграф, 28.VIII.2015 г.
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Вероятно тук е мястото да припомним, че в България се водиха дебати за въвеждане на електронното гласуване. През 2009 г. в
някои секции дори беше проведено експериментално електронно
гласуване със специални автоматизирани системи. Имаше вероятност да се проведе и експериментално интернет гласуване, но Конституционният съд обяви, че въведените за целта текстове в „Изборния кодекс“ нарушават тайната на вота. Въпреки че през годините
проектозаконите, отнасящи се до е-гласуването, нямаха особен успех, а и ключови елементи от тях не намериха място в „Изборния
кодекс“, дискусиите за това гласуване продължават да се водят на
приливи и отливи. Дори през 2013 г. беше внесен проектозакон от
ПП ГЕРБ за изменение и допълнение на „Изборния кодекс“ с цел
внедряване на е-гласуването. Това обаче така и не доведе до консенсус между парламентарно представените политически сили за
въвеждане на е-гласуване в България.
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ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И УНИФИЦИРАНЕ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
доц. д-р Михаил Михайлов
Висше училище по сигурност и икономика
MODERNIZATION AND UNIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
Assoc. Prof. Mihail Mihaylov, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: In terms of free movement of capital and increasing competition
use of management systems become an inexorable part of the management of any
organization. The paper analyzed the modernization and unification of management
systems according to Annex SL.
Keywords: unification, management system, annex, context

Въведение
В условията на свободно движение на стоки и нарастваща
конкуренция всяка организация се стреми към управление, с което
да осигурява на потребителите производство на висококачествени,
безопасни и сигурни продукти. Използването на системи за управление се превръща в неотменна част от мениджмънта във всяка
сфера и в различни по обем дейности – производство, услуги (маркетинг, сигурност, информация, съобщения, транспорт, здравеопазване и др.).
Цел на настоящата разработка е да анализира осъвременяването и унифицирането на системите за управление в настоящето и
в близко бъдеще.
Съществуващите международни стандарти предписват изисквания към определени дейности и процеси. Те съдържат в наименованието си „Системи за управление“, които рамкират с технически
и организационни механизми мениджмънта на организациите. Сертифицирането по стандартите на ISO е показател за съвременно
фирмено управление, конкурентоспособност и авторитет. Системите за управление се състоят от структура на организацията, ресурсна обезпеченост и документация за постигане на стратегическите
цели. Вече не е достатъчно изпълнението на изискванията за качество, здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, безопасност на храните, сигурност на информацията,
управление на риска, социална отговорност и др. Променената бизнес среда и високите критерии в международното и европейското
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законодателство изискват от Международната организация по стандартизация (ISO) да осъвремени съществуващите системи за управление.
Техническият комитет на ISO предложи анекс (Annex SL).
Предложеният SL стандарт цели внедряването на нова структура на
по-високо ниво за всички системи за управление, с което се постига
унифицирането им. SL замества историческата ISO guide 83. Annex
SL се свързва с рационализиране на стандартите, подобряване на
интеграцията и съвместимостта между системите за управление по
ISO във всички сфери и стимулиране на стандартизацията. Независимо че в Annex SL е зададена структурата, всеки стандарт по същество е строго специфичен. Различието е изразено в нови параграфи, пояснителни текстове, подраздели и др.
При анализ на Annex SL се установява, че структурата на системите за управление е рамкирана в десет раздела:
1. Обхват – на стандарт, напр. за управление на качеството,
за опазване на околната среда
2. Нормативи
3. Термини и изисквания – с техническо дефиниране съобразно спецификата на стандарта
4. Контекст на организацията
Под „контекст на организацията“ се разбира „комбинация от
вътрешни и външни фактори, които могат да влияят върху управлението на организацията и постигането на целите ѝ“ (1). Това налага
организациите да анализират икономическите, технологическите,
юридическите, нормативнорегулаторните, конкурентните и социалните фактори и рисковете пред възможностите за реализиране на
стратегическите им цели. При определяне на контекста се извършват SWOT анализ и PEST анализ. Ново изискване е да се определят
заинтересованите страни, които имат влияние върху функционирането на системите за управление. Задължително се дефинират границите на системите за управление, което е база за гарантиране на
устойчивостта при прилагането им и съвместимостта им с цялостното управление на организацията.
5. Лидерство
Висшето ръководство не е достатъчно само да ръководи изпълнението на изискванията в системата за управление, а чрез примера си да мотивира целия персонал за постигане на целите на организацията.
6. Планиране
При планирането обезателно трябва да се дефинират рисковете и възможностите пред организацията за функционирането на
системата за управление. Определянето на риска се осъществява
на базата на голям обем информация, свързана както с външните,
така и с вътрешните фактори на организацията, които влияят дирек18
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тно и индиректно върху дейността ѝ. За първи път управлението на
риска се превръща в неотменна част от мениджмънта на системата
за управление. Висшето ръководство определя целите от функционирането на системите за управление, които е задължително да са
в съответствие със стратегическия план на организацията.
7. Поддържане
Анализът на този раздел показва, че в него се акцентира на:
ресурсното осигуряване на системата за управление; компетентността на персонала; входните елементи, мерките за контрол и изходните елементи на системата; комуникацията и процесния подход,
които влияят върху поддържането на системата за управление. В
този раздел е поставено изискването за контрол на документираната
информация. Задължително се въвежда документирана информация на хартиен и електронен носител за: идентификация и проследимост; собственост; управление на измененията и несъответствията; вътрешен одит; преглед на ръководството и подобряване.
8. Операции
Фокусът на този раздел е насочен към детерминиращата роля
на индикаторите, които определят операциите, нормативното планиране и контрол в системата за управление.
9. Оценка на изпълнение
Деветият раздел на Annex SL поставя унифицирани изисквания за оценка на изпълнението към системите за управление.
Схема № 1. Оценка на изпълнение на системата за управление
Мониторинг

Измервания

Анализиране

Оценяване

Източник: Адаптирано по Annex SL.

В този раздел са поставени критерии при извършване на вътрешния одит, прегледа на ръководството и международното одитиране.
10. Подобрение
В последния раздел на Annex SL се очертават изискванията за
дефиниране на несъответствия и коригиращи действия. Отхвърлена
е досега съществуващата мярка превенция, която бе задължителна
във всички системи за управление. Техническият комитет към Международната организация по стандартизация прецени, че самото
въвеждане на системи за управление е превантивна мярка.
Ревизирани и осъвременени съобразно изискванията на
Annex SL са най-популярните стандарти, които се прилагат в милиони организации в световен мащаб: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
и ISO/DIS 45001:2016.
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Новата версия на ISO 9001:2015 – „Системи за управление на
качеството – изисквания“, заменя цяла поредица стандарти ISO
9001 (2).
В осъвременения стандарт се създават нови клаузи в съответствие с Annex SL: контекст на организацията, операции, оценка и
подобряване. Фокусът в ISO 9001:2015 е насочен към спецификата
на организацията, управлението на риска и новите изисквания към
документираната информация. В новата версия няма изисквания
към пълномощника по качеството и „Наръчника“.
Осъвременената версия на ISO 14001:2015 – „Системи за управление на околната среда“, (3) следва структурата, указана в
Annex SL (контекст на организацията; оценяване и управление на
рисковете; разширяване на заинтересованите страни; повишаване
на отговорността на висшето ръководство; ангажиране на всички
нива в организацията по опазване на околната среда). Анализирайки спецификата на Системата за управление на околната среда
(СУОС), могат да се направят следните изводи:
1. Оценяването на рисковете, свързани с контекста на организацията, се базира на заплахи и възможности, които могат да повлияят върху резултатността на управлението на околната среда.
2. При функционирането на СУОС е задължително съобразяването с жизнения цикъл на продукта, с неговото използване и обезвреждане след приключване на експлоатационния период.
3. Всяка организация трябва да определи сама конкретните
показатели по опазване на околната среда, като се съобрази с нашето и европейското законодателство и създаде механизъм за самоконтрол.
ISO/DIS 45001:2016 заменя съществуващия стандарт OHSAS
18001 (4). С новата версия на стандарта се гарантират здравословни и безопасни условия на труд във всяка организация независимо
от обема ѝ или сферата ѝ на дейност. Структурата на Системата за
управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ)
е съобразена с изискванията на Annex SL (контекст, лидерство,
поддръжка, действие, оценка – резултатност, подобрение). Анализирайки ISO/DIS 45001:2016, могат да се направят следните заключения: СУЗБУТ цели намаляване на риска за здравето на работещите в организацията; като се отчетат промените в околната среда,
се дават насоки за дейността на висшето ръководство за всеобхватна работа за осигуряване на оптимални условия на труд.

Заключение
Осъвременяването на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и
ISO/DIS 45001:2016 съгласно изискванията на Annex SL позволява
създаването на интегрирана система за управление на организаци20
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ите. В близко време се очаква ревизирането и на други съществуващи системи за управление.
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Abstract: The article aims to investigate ISO 26000 as global guidance
standard on social responsibility. In the article was used the new definition on social
responsibility. There are describe what opportunities does ISO 26000 provide for its
implementers. Key elements of ISO 26000 are presented, too. In the implementation
part are investigating problems about evaluation of the core subjects, engaging of
Stakeholders and plans for improvement.
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ИСО 26000:2010 е най-новият и актуален стандарт в съвкупния портфейл от стандарти на Международната организация за сертификация (ИСО), фокусиран към социалната отговорност на организациите. В България стандартът е подготвен и промотиран от
Българския институт за стандартизация. Указанията за социална
отговорност (2012) въплъщават постигнатия с огромен труд широк
международен и национален консенсус относно съдържанието, границите на социалната отговорност на организациите и принципите,
които предопределят основните насоки на дейност в това изключително важно за обществото направление.

Теоретични аспекти на социалната отговорност, заложени в ИСО 26000
В „Указанията за социална отговорност“ (2012) е заложена
обобщена дефиниция за социалната отговорност в широк смисъл
като „отговорност на организацията за въздействието на нейните
решения и дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно и етично поведение, така че:
– да съдейства за устойчивото развитие, включително за
здравето и благосъстоянието на обществото;
– да отчита изискванията на заинтересованите страни;
– да бъде в съответствие с приложимото законодателство и с
принципите на международните норми на поведение;
– да бъде интегрирана в цялата организация и практикувана
във взаимоотношенията ѝ“ [1: 14].
22
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Дефиницията е обхватна, многоаспектна и в нея устойчивото
развитие и зачитането на интересите на заинтересованите страни
се открояват като фундамент на концептуалната рамка.
При анализа на взаимната обвързаност между социалната отговорност и устойчивото развитие е заложена идеята, че това е
„развитие, което отговаря на потребностите на настоящето, без да
излага на риск възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите потребности“ [1: 21]. В този контекст от гледна точка на
вертикалната субординация социалната отговорност е ядро на устойчивото развитие – идея, която се защитава от много представители на академичната общност.
Социалната отговорност е в пряка връзка с практиките на благотворителност, корпоративно дарителство и филантропия. На благотворителността безспорно следва да се дава положителна оценка, но тя е частично явление и като такова не би могла да замести
комплексния процес на интегриране на социална отговорност в организациите. В този контекст благотворителността е само един от
компонентите на социалната отговорност, но не и най-същественият
въпреки високото ниво на своята презентация и показност.
Социалната отговорност е много по-широкообхватно понятие,
излизащо извън границите на благотворителността, и след включването ѝ в стратегията на организацията изисква идентифициране
на отговорности и задължения на всички йерархични нива. По тази
причина благотворителността не замества интегрираната комплексна социална отговорност на ниво организация.
Социалната отговорност в контекста на ИСО 26000 е адресирана към широк кръг организации и има изключително широк обхват:
- частен сектор (концепция за корпоративната социална отговорност в контекста на корпоративното управление);
- държавни институции;
- банков сектор;
- неправителствени организации.
Това означава, че при така заложения теоретичен подход социалната отговорност е много по-широко понятие от корпоративната
социална отговорност на компаниите. Според дефиницията на Европейската комисия корпоративната социална отговорност е „концепция, чрез която компаниите доброволно интегрират социални
ангажименти и загриженост за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията си със заинтересованите страни“
[2]. Този подход позволява значителна гъвкавост при анализа и многообразието на стопански практики в зависимост от спецификата на
института организация.
Фирмите, които се ангажират с прилагане на принципите на
ИСО 26000, могат да разчитат на създаването на съществени конкурентни предимства:
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- Повишаване на ефективността на мениджмънта на социалната отговорност (корпоративна социална отговорност в частност)
- Повишаване на репутацията и утвърждаване на добър
имидж на организациите
- Задействане на механизма на публично-частното партньорство в интерес на обществото
- Утвърждаване на нов тип организационна (корпоративна)
култура
- При изграждане на „веригата на доставките“ социалната отговорност се възприема приоритетно като инвестиция, а не като
разход
- Социалната отговорност на организациите създава мотивиран и отговорен персонал
- Социалната отговорност е „морален договор“ между организацията и нейните клиенти, доставчици, местна общност. В отговор
на социални инициативи заинтересованите страни дават висока
оценка на организацията, което предопределя нейното ситуиране в
системата на обществено утвърдения ред
- Социалната отговорност е източник на конкурентоспособност
и гаранция за благоприятни контракти с международни субекти,
включително бонус при получаване на грантове и кандидатстване за
външно финансиране.
Основните принципи на социалната отговорност съобразно
ИСО 26000 са следните:
- Отчетност
Този принцип изисква организацията да бъде отговорна не
само за въздействията, които упражнява върху обществото, икономиката и околната среда, но и за действията, предприети за предотвратяване на неумишлени и непредвидени негативни въздействия. Този принцип изисква организациите да осъществяват контрол
върху изпълнението на поети инициативи в тази насока, включително вътрешен одит.
- Прозрачност
Прозрачността като един от основните принципи на социалната отговорност изисква предоставяне на публична информация относно основното предназначение на дейността на организациите.
Това изискване има изключително значение в контекста на корпоративната социална отговорност на публичните компании, особено на
тези, листвани на борсата. Инвеститори и финансови анализатори
трябва да имат възможност да получат достоверна информация относно притежателите на основния пакет акции, размера на капитала, идентифицираните заинтересовани лица. Прозрачността изисква разкриване на стандартите, въз основа на които организацията
оценява своята социална отговорност.
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Висока оценка заслужава прилагането на SA 8000 [3]. Много от
темите – обект на разкриване от ИСО 26000 и SA 8000, се припокриват, но първият стандарт е много по-комплексен и обхватен.
- Етично поведение
Поведението на организацията се дефинира като етично, ако
се основава на ценности като честност, справедливост и почтеност.
Изпълнението на този критерий изисква организацията да декларира своите основни ценности и принципи, да инициира прилагането
на норми за етично поведение, да предотвратява или своевременно
да разрешава възникнали конфликти, да създава механизми за мониторинг и контрол при прилагането на етично поведение, да докладва за случаи на неетично поведение без страх от санкции.
- Зачитане на интересите на заинтересованите страни
Съблюдаването на този принцип изисква идентифициране на
вътрешните и външните заинтересовани страни. В обхвата на вътрешните заинтересовани страни се включват мениджъри, акционери
и служители. Кръгът от външни заинтересовани страни е много поширок и динамичен – клиенти, медии, местна общност, конкуренти,
доставчици, банки, еколози, инвеститори, дистрибутори и др. Препоръчително е изграждането на матрица, в която да са идентифицирани отделните заинтересовани лица в контекста на обвързаност
с организацията. Всички възникнали конфликти трябва да бъдат
разрешавани въз основа на диалог и перманентна обмяна на информация от организациите към заинтересованите страни. Рационално би било тяхното включване при мониторинга и оценката на
инициативи на социална отговорност. Перманентното информиране
на заинтересованите страни и докладването по темите от общ интерес е основа за предотвратяване на конфликти.
- Спазване на върховенството на закона
Организациите трябва да изпълняват всички задължения,
произтичащи от българското законодателство. Те трябва да бъдат
своевременно осведомявани относно всички актуализирани нормативни актове и да съблюдават техните изисквания.
- Спазване на международните норми на поведение
Организациите трябва да избягват съучастие в дейности на
други институции, които са несъвместими с международните норми
на поведение. Този процес е подпомогнат от мерките по хармонизиране на българското и европейското законодателство.
- Спазване на човешките права
Организацията се задължава да спазва човешките права, дефинирани в „Международната харта за правата на човека“, които
изискват зачитане на всички държави и култури.
Основните теми, заложени в ИСО 26000, са следните:
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Организация и управление
Вземането на социално отговорни решения е процес, предопределен от управлението на организацията. Това изисква разработването на стратегии за социална отговорност и създаването на подходяща среда за практическото прилагане на тези стратегии. Всички
йерархични нива на организацията трябва да са информирани и ангажирани със социално отговорни инициативи, свързани с опазване
на околната среда и отговорност към обществото. Процесът на управление подлежи на перманентен мониторинг и оценка, резултатите
от които трябва да са достояние на всички заинтересовани страни.
Човешки права
Зачитането на човешките права изисква съблюдаване на интересите на уязвимите групи – жени, хора с увреждания, деца, местни жители. Съблюдаването на икономическите, социалните и културните права изисква гарантиран достъп до образователната система и учене през целия живот. В този аспект е и съблюдаването на
комплекс от мерки по прилагане на свободата на сдружаване и колективно договаряне. Колективните трудови договори в преобладаващата част от големите български компании отчитат високи постижения при закрилата на трудещите се и гарантирането на тяхното
здраве, образование, хранене и култура. Към тази тема се отнасят и
мерките срещу принудителния труд, гарантирането на равни възможности и премахването на дискриминацията по расов, религиозен, полов признак, както и забраната за използване на детски труд.
Раздел „Човешки права“ в ИСО 26000 е много сходен с изискванията на международен стандарт SA 8000, чиито основни насоки са:
– Детски труд;
– Принудителен труд;
– Здраве и безопасност;
– Свобода на асоцииране и право на колективен договор;
– Дискриминация;
– Дисциплиниращ ред;
– Работно време;
– Работна заплата;
– Система на мениджмънт.
Трудови практики
Темата е многообхватна и включва всички комплексни проблеми, засягащи трудовата заетост, социалната защита, социалния диалог, здравето и безопасността при работа, развитието на човешките ресурси и обучението на работното място. Нефинансовата отчетност изисква разкриването на информация относно съотношението
между мъже и жени, включително в съвета на директорите, както и
тяхната възраст и образование. Здравето и безопасните условия на
труд са обект на верификация от стандарт OHSAS 18000, съблюдаването на който подпомага одитирането посредством ИСО 26000.
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Околна среда
Обхватът на темата за околната среда включва всички
дейности в обхвата на социалната отговорност по:
- предотвратяване на замърсяването – емисии във въздуха,
управление на водата и отпадъците, предотвратяване на използването на токсични и опасни химически вещества;
- устойчиво използване на ресурсите – енергийна ефективност, опазване на водите, ефективно използване на материали;
- смекчаване на измененията на климата и приспособяване
към тях;
- опазване на околната среда, биоразнообразие и възстановяване на естествените местообитания.
Верифицирането на организацията с Международен стандарт
по околна среда ИСО 14001 дава предимство при съблюдаване на
изискванията на ИСО 26000, което показва, че Стандартът за социална отговорност е изключително комплексен и зачита положителните ефекти от прилагането на другите стандарти от системата ИСО.
Лоялни практики на организациите
В обхвата на тази тема са включени всички аспекти на антикорупционна активност, отговорности при участие в политически
дейности, лоялна конкуренция, социална отговорност в аспекта на
веригата на стойността, признаването на правата на собственост.
Въпроси, свързани с потребителите
Тази тема обхваща разнообразни подтеми, насочени към лоялен маркетинг, информация и договори, защита на здравето и безопасността на потребителите, устойчиво потребление, защита на
личните данни и личния живот на потребителите, достъп до услуги
от първа необходимост, обучение и осведоменост. Защитата на
потребителите е гарантирана на най-високо институционално равнище, включително от „Правилата на ООН“. Голямо внимание се
отделя на устойчивото потребление посредством предлагането на
висококачествени продукти с по-дълъг жизнен цикъл на достъпни
цени. Голямо внимание се отделя на ефикасни схеми на етикетиране, респективно екоетикетиране, така че да се гарантират социалната и екологичната полезност на предоставяните продукти и услуги.
Приобщаване на общността и нейното развитие
Последната, седма, тема обхваща значими аспекти на социалната отговорност в направление приобщаване към общността,
образование и култура, създаване на работни места, развитие на
технологиите и достъп до тях, повишаване на благосъстоянието и
доходите, здравеопазване и социално инвестиране.
Систематизирането на основните принципи и теми на ИСО
26000 позволява да се направи заключение, че разглежданият стандарт е методически ориентир, ръководство по мениджмънт на социалната отговорност, респ. КСО, в контекста на интегриране на соци27
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ално отговорни практики в организациите без значение на тяхната
юридическа предопределеност или размер. ИСО 26000 не изисква
сертификация за разлика от другите ИСО стандарти. Неговото основно предназначение е да създаде необходимите предпоставки за
изграждане на методически унифицирана, хармонизирана платформа за оценка и сравнение между разнообразните социално отговорни практики на различните организации. По тази причина стандартът
– обект на нашия анализ, съдържа приоритетно не задължителни
изисквания, а разнообразни препоръки, техники, идеи и насоки за
доброволни социални инициативи от страна на организациите. ИСО
26000 е надеждна платформа за интегрирано управление на социалната отговорност в организациите с цел създаване на балансирана стратегия за социална отговорност, за повишаване на ефективността както вътре в организацията, така и с нейните заинтересовани страни на базата на утвърдени в световната практика подходи.
ИСО 26000 предполага разнообразие на формите за удостоверяване на внедряването:
1. Декларация от изпълнителен директор, удостоверяваща
спазването на насоките на стандарта и изпълнението на неговите
изисквания от страна на организацията
2. Потвърждение от представители на заинтересованите
страни – клиенти, доставчици, синдикати, банки, общини
3. Независим одит от трета страна, като се счита, че експертната оценка ще е обективна и непредубедена.

Инструментариум за самооценка на организациите относно тяхната дейност в съответствие с концепцията и
принципите на социална отговорност при съблюдаване на
изискванията на Международен стандарт ИСО 26000
Контролни въпроси по концепцията за социална отговорност в ИСО 26000
Тема
Прилагане на концепцията за социална отговорност в ИСО
26000
Социална отчетност
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Въпроси
Запозната ли е компанията с ИСО 26000 и
заложената теоретична
концепция в стандарта?
Идентифицирани ли са
задълженията на компанията към акционери, държава, доставчици, клиенти и други заинтересовни страни

Отговори
Мисия на дружеството
Кодекс за корпоративно управление
Етически кодекс
Друго
Корпоративна политика и стандарти
Корпоративно управление
Колективен договор
Публична отчетност

УПРАВЛЕНИЕ
Прозрачност

Заложена ли е корпоративната прозрачност
в основните документи
на компанията?

Етично поведение

Заложени ли са в
дейността на компанията етически ценности?
Идентифицирани ли са
заинтересованите
страни, които са във
взаимодействие с компанията?
Определени ли са в
документите на фирмите конкретни подходи към заинтересованите страни?
Заложени ли са принципите на съблюдаване на върховенството
на закона?
Съблюдава ли организацията международни
норми на поведение?

Съблюдаване на интересите на заинтересованите страни
Определяне на поведение към заинтересованите страни
Съблюдаване на върховенството на закона
Съблюдаване на международни норми на
поведение

Финансови отчети
Социална отчетност
Кодекс за корпоративно управление
Публична отчетност
Мисия на компанията
Етически кодекс
Колективен договор
Корпоративна политика
Корпоративно управление
Публична отчетност
Етически кодекс
Корпоративна политика
Корпоративна политика
Принципи на ОЕСД
Принципи на МОТ
Официални публикации
Международни презентации

Контролни въпроси по основните теми, заложени в концепцията за социална отговорност в ИСО 26000
Тема
Въпроси
Управление на органи- Има ли организацията
зацията
стратегия за социална
отговорност/корпоративна социална отговорност?
Каква е мисията на
организацията?
Кое организационно
звено е ангажирано
със СО) КСО?
Правата на човека

Отговори
Публична отчетност на
компанията
ИСО 31000 „Мениджмънт на риска“
Глобална инициатива
по отчетност
Дирекция „Управление
на човешките ресурси“
Дирекция „Връзки с
обществеността“
Дирекция „Връзка с
инвеститорите“
Назначават ли се хора Кодекс за корпоратив29
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Трудови практики

Околна среда

с увреждания?
Използва ли се детски
труд?
Има ли подадени жалби за дискриминация?
Сключен ли е колективен трудов договор?
Каква е преобладаващата форма на заетост?
Има ли вътрешнофирмено обучение?
Считате ли, че заплащането е достойно?
Осигурен ли ви е транспорт до работното
място?
Има ли компанията
служба по трудова медицина?
Има ли организацията
глоби за замърсяване
на въздуха/водите?
Съблюдават ли се
изискванията за енергийна ефективност?

но управление
Етически кодекс
Корпоративна стратегия
SA 8000

OHSAS 18001
SA 8000
Етически кодекс
Колективен трудов договор

Съглашения с регионалните органи на
властта
ИСО 14001
Етически кодекс
Публична отчетност
АА1000
Добросъвестни делови Разработена ли е схе- Етически кодекс
практики
ма за основните дос- Колективен договор
тавчици на организа- Съглашения
цията/основните кли- Договори
енти?
Има ли жалби за нелоялна конкуренция?
Проблеми с потреби- Заведени ли са жалби Кодекс за корпоративтелите
от страна на Комисия- но управление
та за защита на потре- Етически кодекс
бителите относно не- Корпоративна политикачествени стоки и ус- ка
луги?
Публична отчетност
Предоставя ли се
ИСО 9000
обективна информация
за екологичната чистота на стоките и услугите?
Участие в живота на
Създадени ли са нови Кодекс за корпоративместната общност
работни места в сели- но управление
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щето?
Направени ли са дарения за изтъкнати спортисти, културни дейци
от населеното място?

Етически кодекс
Корпоративни политики и стандарти
Колективен договор
Съглашение и контракти с местната власт
(община)
Публична отчетност на
компанията
Стандарт АА1000

Методиката на въпросника, по който фирмата се самооценява,
разкрива дълбоката идея на стандарт ИСО 26000 – изграждане на
самостоятелен панел от доброволни социални инициативи с цел
удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и
минимизиране на риска на базата на утвърдени международни
практики.

Изследване на фирмен опит
Като пример за добра практика по прилагане на ИСО 26000 в
България може да се разкрие опитът на софтуерна компания „Мусала софт“. Очертаването на бизнес модела показва, че това е водеща българска компания, специализирана в изграждането на цялостни софтуерни мрежи, реинженеринг и интегриране на информационни системи, както и ИТ консултиране.
Създадена през 2000 г. като част от българо-американски консорциум, компанията се утвърждава като лидер в областта на софтуерните услуги. През 2001 г. компанията се преструктурира в самостоятелна организация и стартира изграждане на портал за ресурси по състезателно програмиране Инфоман. През 2002 г. фирмата завършва успешно амбициозни проекти по поръчка на IBM и
DHL, а през 2003 г. се утвърждава със статут на Номер 1 бизнес
партньор на IBM за България. Компанията участва успешно в международни ИТ изложения – CeBit (Хановер) и Systems (Мюнхен). От
2003 г. фирмата е сертифицирана по Стандарт за качество ИСО
9001. През 2004 г. за пръв път надхвърля оборот от 1 млн. лв. и
стартира амбициозни международни проекти. Тогава стартира и успешно функционираща досега международна стажантска програма.
През 2005 г. основни клиенти на „Мусала софт“ стават ОМV и Мобилтел. През 2006 г. фирмата печели приза „Проект на годината“ на
„Компютърен свят България“ и получава ИТ сертификат. През 2008
г. фирмата е удостоена като ИТ проект на годината и основава
електронния магазин 2be. Успешно са разработени проекти, финансирани от Митническата служба на Кралство Холандия. Съвместно
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с Факултета по математика и информатика успешно стартира Академия за ИТ лидери.
В компанията работят 174 служители, а оборотът надхвърля 8
млн.лв.
Компанията „Мусала софт“ е носител на сертификатите ИСО
9001:2008, ИСО 27001:2013, ИСО 14001:2004 и ИСО 26000.
Основните принципи на компанията са:
– Фокус върху клиента;
– Лидерство;
– Ангажираност на персонала;
– Системен подход към управлението;
– Непрекъснато усъвършенстване;
– Решения, основани на факти;
– Взаимоотношения с доставчиците.
Компанията е отговорно ангажирана с решаване на проблемите по опазване на околната среда. Висока оценка заслужават прилаганите практики на динамично реагиране на претенциите на клиентите и въвличане на доставчиците към отговорното ѝ поведение.
„Мусала софт“ е присъединена към съблюдаването на принципите
на добро корпоративно поведение и е разработила етически кодекс.
Въз основа на комплексен независим одит фирмата получава
първия за България Сертификат ИСО 26000 и се утвърждава като
положителен пример за социална отговорност.

Изводи
ИСО 26000 е съвременен стандарт за самооценка на социалната отговорност на организациите в широк смисъл. Стандартът залага на ново възприемане на социалната отговорност на организациите, дефинира значими теоретични постановки относно теоретичната същност на социалната отговорност, нейните основни принципи и форми на отчитане.
Литература
1. Указания за социална отговорност. София: Български институт за
стандартизация, 2010, с. 14.
2. The renewed strategy on corporate social responsibility. European
Commission.
3. Social Accountability 8000.
4. Risk management. София: Институт по стандартизация, 2010.
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ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО
И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
доц. д-р Илин Савов
Висше училище по сигурност и икономика
A LOOK AT THE CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES
FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS
Assoc. Prof. Ilin Savov, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: The report examines the development of the Electronic
Communications and mobile services which becoming more important for the
telecommunications sector and the socio-economic progress worldwide. An analys is
made of evaluation of trends in long and short term of Electronic Communications in
the Republic of Bulgaria.
Keywords: mobile voice service, fixed telephony service, electronic
messaging, Commission for communications regulation, law on electronic
communications electronic communications law

Поводът за написването на настоящата статия е развитието на
електронните съобщения, което влияе преди всичко върху всички останали отрасли на икономиката. Тяхната еволюция обуславя растежа на
културата, социалното управление и сферата на комуникациите в обществения живот. Използването на съвременни електронни съобщителни услуги създава условия за повишаване на производителността
на труда, подобряване на качеството на живот и възможностите за подобро социално включване. Неслучайно секторът на електронните съобщения е ключов за постигане на целите на Лисабонската стратегия1
за развитие на икономика, базирана на знанието.
1

Лисабонската стратегия е реформаторска програма на Европейския съюз, приета
на срещата на Европейския съвет в Лисабон през 2000 г. Стратегията предвижда ЕС
да се превърне в най-динамичната и конкурентоспособна икономика в света към
2010 г. Към началото на 2007 г. обаче повечето страни членки са далеч от постигането на заложените цели. Стратегията, разработена след поредица срещи на Европейския съвет, почива на 3 стълба: а) икономически стълб, състоящ се в подготовка
за преход към конкурентоспособна динамична икономика, базирана на знанието.
Поставя се акцент на нуждата от постоянно приспособяване към промените в информационното общество и нуждата от засилване на научноизследователската и
развойната дейност; б) социалният стълб на Стратегията предвижда модернизация на европейския социален модел чрез инвестиране в човешките ресурси и противодействие на социалната изолация. От страните членки се очаква да влагат
средства в образованието и обучението, да провеждат активна политика на заетост,
да улесняват прехода към икономика на знанието; в) екологичният стълб, добавен
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Известно е, че през последните десетилетия електронните съобщения се развиват с невероятно бързи темпове. Състоянието и перспективите за развитие могат да бъдат оценени, като се анализира пазарът за този сегмент от световната икономика.
През 2014 г. общият обем на пазара на телекомуникационни услуги достига 1,626 трлн. щатски долара. По данни, отчетени от една от
основните световни аналитични компании – Gartner Inc., 2014 г. е поредната, през която пазарът отбелязва известен спад с 0,1 % спрямо
данните за 2013 г. Това може да се обясни с определено насищане на
пазара и със стагнацията в световното икономическо развитие.
Видно от данните на Международния съюз по далекосъобщения2
(International Telecommunications Union – ITU) за 2014 г. е, че тенденцията на ръст по отношение на броя на потребителите на електронни съобщителни услуги продължава развитието си в световен мащаб. На
Фиг. 1 са представени данни за проникването по население (отнесени
към 100 жители) на видове услуги през последните десет години (2005
– 2014 г.).
Мобилните гласови услуги отново имат водеща роля за развитието на световния пазар на електронни съобщения. При тях се отчита
проникване от 95,5 %, което е увеличение с 2,4 процентни пункта спрямо 2013 г.
Може да се направи изводът, че както през 2013, така и през 2014
г. данните на ITU3 сочат, че броят на абонатите на мобилни услуги е
почти равен на световното население (близо 6,9 млрд. абонати при 7,1
млрд. население).
Нарастването на броя на абонатите на мобилни гласови услуги в
световен мащаб отново се дължи основно на пазара в развиващите се
страни, където за последните пет години (2010 – 2014 г.) е отчетен ръст
от 38,9 %. Проникването на мобилни услуги в тези държави от 68,5 %
през 2010 г. е достигнало 90,2 % в края на 2014 г.

впоследствие на срещата на Европейския съвет в Гьотеборг през юни 2001 г., обръща внимание на факта, че икономическият растеж трябва да бъде достигнат по
независим от оползотворяването на природните ресурси начин. Основна ценност в
Лисабонската стратегия е не материалнопроизводствената сфера, а информацията,
знанието, образованието. В същото време знанието трябва да дава резултати в
услуга на производителността.
2
ICT Data and Statistics Division Telecommunication Development Bureau – Geneva,
April 2014.
3
Международният съюз по телекомуникации – https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%
D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 – cite_note-1, (на англ. ез. International
Telecommunication Union, ITU) e специализирана агенция към ООН, която е отговорна за информационните и комуникационните технологии. Базира се в Женева и е
член на Групата за развитие на ООН. В него участват 193 държави и около 700 членове от различни сектори и асоциации.

34

СИГУРНОСТ
По отношение на индикатора „средна степен на проникване на
мобилни услуги“ данните показват, че за 2014 г. неговата стойност е
95,5 % (Фиг. 1), като за развитите държави този процент е 120,8. В
страните от Общността на независимите държави (ОНД) и страните от
Европа този процент е най-висок – съответно 140,6 (3,6 процентни пункта повече в сравнение с 2013 г.) и 124,7 (1,8 процентни пункта повече в
сравнение с 2013 г.).

Фигура 1.

През 2014 г. спадът в проникването на фиксираната телефонна услуга е незначителен – с 0,3 процентни пункта спрямо 2013 г., но с
тенденция на непрекъснат спад от 2005 г. до сега. Отчита се минимален спад в световен мащаб на показателя „брой фиксирани телефонни
линии“. Намалението в стойността на показателя през 2014 г. спрямо
предходната година е с 0,96 %, или в абсолютно изражение с 11 млн.
броя (през 2013 г. броят на фиксираните телефонни линии е бил 1158
млн., а през 2014 г. е 1147 млн.).
Увеличение с 5,3 процентни пункта се отчита и при мобилния широколентов достъп, при който проникването достига 32 %. Проникването на фиксирания широколентов достъп също бележи ръст, макар и с
бавни темпове (0,4 процентни пункта сравнено с предходната година).
Услугата „фиксиран широколентов достъп“ и през 2014 г.
продължава да привлича нови потребители (711,1 млн. абонати), като
за едногодишен период отчита ръст от 5,6 % в броя на абонатите, което
в абсолютно изражение представлява увеличение с 37,8 млн. абонати.
За едногодишен период най-голям ръст в броя на абонатите се отчита
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в Африка (с 28 %) и най-нисък – в държавите от Северна и Латинска
Америка (с 3,5 %).
Може да се отбележи, че през 2014 г. мобилният широколентов достъп продължава да е сред основните двигатели за развитието на електронните съобщения в световен мащаб. Според данните на
ITU4 нарастването на този сегмент от пазара на електронни съобщения
е следствие от увеличения брой абонати – с 19,9 % спрямо 2013 г., което в абсолютно изражение представлява увеличение с 385 млн. абонати. Стойността на показателя нараства както в развиващите се (с 27,6
%), така и в развитите държави (с 11,8 %). Абонатите на мобилен широколентов достъп продължават да са в пъти (3,25) повече от абонатите
на фиксиран широколентов достъп.
Темпът, с който нараства проникването на мобилния широколентов достъп спрямо 2013 г., е значително по-висок от този на фиксирания широколентов достъп до интернет. Най-висок е ръстът на показателя в страните от Северна и Латинска Америка (с 8 процентни пункта
спрямо 2013 г.) и Европа (с 6,7 процентни пункта през спрямо 2013 г.).
Какви са перспективите за развитие на електронните съобщения
в световен мащаб? Въпреки предприетите мерки в противовес на глобалната икономическа криза в преобладаващата част от света състоянието на икономиките остава нестабилно. На този фон очакванията за
развитието на пазара на електронните съобщителни услуги в световен
мащаб отново са за слабо нарастване на приходите.
Прогнозата на Gartner Inc.5 за 2015 г. бе, че предвижда увеличение в общия обем приходи от телекомуникационни услуги. Съответно
то да бъде в рамките на 0,7 % спрямо 2014, като това спомогна през
2015 г. приходите да достигнат 1,638 трлн. щатски долара.
За поредна година световните аналитични компании отреждат
водеща роля на развитието на телекомуникационния сектор на услугите за достъп до интернет.
Според компанията Ericsson6 ръстът, който се очаква при тези
услуги през следващите години, ще се дължи главно на увеличението
на абонатите на мобилен широколентов достъп. Според прогнозата на
Ericsson броят на абонатите на мобилен широколентов достъп до интернет през 2020 г. ще достигне 8,4 млрд.
4
International Telecommunication Union, ITU – Международният съюз по телекомуникации координира споделената глобална употреба на диапазон на честотите, повишава международното сътрудничество в определяне и възлагане на сателитни орбити и работи за подобряването на телекомуникационната инфраструктура в развиващите се държави и установяването на световни технически стандарти. Съществена функция на МСТ е обсъждането и международното разпределение на радиопрефиксите.
5
Gartner Inc. е водещата в света компания за информационни технологии, изследвания и консултации. Компанията доставя технологии, които са необходими на
клиентите да направят правилните решения всеки ден. Gartner е ценен партньор за
IT директорите в корпорации и в правителствените агенции, като тя предоставя
професионални услуги за технологическите инвестиции.
6
Ericsson mobility report. On the pulse of the networked society. 2014.
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Развитието на мобилните услуги е от все по-голямо значение както за телекомуникационния сектор, така и за социално-икономическия
напредък в световен мащаб. Този сектор получава допълнителен тласък в развитието си и чрез все по-широкото използване на нови мобилни устройства, приложения и системи. Тази тенденция се потвърждава
и от публикуваните данни в доклада на GSMA7, където се посочва, че
се очаква нарастване с бързи темпове на броя на потребителите на
мобилни услуги и съответно на генерирания трафик на данни (Фиг. 2).
Фигура 2.

Каква е ситуацията в България? Общият обем на пазара на електронни съобщения в България през 2014 г. възлиза на 2,526 млрд. лв.,
което представлява намаление с 0,7 % в сравнение с 2013 г. За първи
път през последните пет години (2010 – 2014 г.) намалението в обема
на пазара на електронни съобщения е толкова ниско, че приходите от
пазара са почти равни на отчетените през 2013 г. Забавеният темп на
изменение се дължи на по-слабото намаление (в сравнение с предишния отчетен период) на приходите в някои от сегментите на пазара:
фиксирани и мобилни гласови услуги и услуги по предоставяне на линии под наем. Влияние оказва и отчетеното увеличение на приходите в
останалите сегменти на пазара през 2014 г.8
7

GSM Association представлява интересите на мобилните оператори по света, обединяваща близо 800 оператори с повече от над 250 фирми в широка мобилна екосистема.
8
Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г.
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Общият обем на пазара на електронни съобщения през 2014 г.
съставлява 3,1 % от общия обем на БВП на България, като се запазва
на почти същото ниво в сравнение с 2013 г.
Общият обем на пазара, формиран от приходите от предоставяне
на електронни съобщителни услуги, и през 2014 г. се определя от гласовите услуги, услугите за пренос на данни и/или достъп до интернет,
предлагани самостоятелно, и пакетните услуги.
Делът на гласовите телефонни услуги (фиксирана, мобилна и
други гласови услуги) в общия обем на пазара на обществени електронни съобщения остава най-висок – 54,3 %, независимо от отчетеното
намаление с 4,1 процентни пункта спрямо 2013 г. Приходите от предоставяне на пакетни услуги са на второ място и представляват 16,8 % в
общия обем на пазара, което е увеличение с 3,0 процентни пункта
спрямо дела им през 2013 г. Услугите за пренос на данни и/или достъп
до интернет, които заемат 14,7 % от общия обем на пазара, са на трето
място по значимост, като наблюдаваното увеличение в дела спрямо
2013 г. е с 0,4 процентни пункта.
В дългосрочна перспектива се очаква развитието на пазара на
електронни съобщения в България да следва световните тенденции в
сектора. През следващите години ще продължи наблюдаваното
придвижване на абонатите на фиксирани гласови услуги към мобилни
услуги. Темповете на растеж на услугите за широколентов достъп и мобилните услуги, обусловени от зрелостта на пазара, ще се забавят. Влиянието на ОТТ9 услугите върху пазара на електронни съобщения ще се
засили, като степента на това влияние в значителна степен ще зависи
от бизнес стратегията, която предприятията, предоставящи традиционни съобщителни услуги, ще възприемат спрямо OTT доставчиците.
В краткосрочен план на пазара на електронни съобщения се
очертават следните тенденции:
 по отношение на гласовите услуги не се очакват значителни
промени от наблюдаваното през последните години развитие на сегмента. Предлагането на фиксирани и мобилни гласови услуги в пакет с
други електронни съобщителни услуги ще нараства, ще продължи и
увеличеното предлагане на абонаментни планове с включени допълнителни минути за изходящи разговори;
 по отношение на услугите за широколентов достъп до интернет в определено местоположение се очаква тенденцията на преминаване към хибридни и оптични мрежи да продължи с цел предлагане на
по-високи скорости и подобряване на качеството на услугата;
 абонатите на мобилен широколентов достъп ще продължат да
отбелязват висок ръст, като се очаква в перспектива мобилният интернет да изпревари в развитието си фиксирания широколентов достъп.
9

Over-The-Top services – OTT услуги (съкр. от инж. „през върха“) – метод на осигуряване на услуги за видео по интернет, част от технологията на IPTV. Терминът ОТТ
означава предоставяне на видеосигнала от доставчика на съдържание на потребителското устройство (декодер, компютър, мобилен телефон).
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Ръст в потреблението на услуги за мобилен достъп до интернет се
очаква и в резултат от развитието на услуги, базирани на LTE мрежи10,
които са с подобрени характеристики по отношение на максимално
достижимата скорост на пренос в сравнение с мобилните мрежи от трето поколение;
 по отношение на линиите под наем тенденцията на преминаване към алтернативни линии под наем и постепенно намаляване на
броя традиционни линии под наем, предоставяни на едро и дребно, ще
се запази;
 в сегмента „Услуги за пренос и/или разпространение на радио– и телевизионни програми“ перспективите за развитие са свързани
със запазване на наблюдаваната през последните години тенденция на
окрупняване на сегмента, с увеличаване на броя на абонатите на сателитна и IP-базирана телевизия за сметка на тези на кабелна, както и с
нарастване на ролята на пакетните услуги с включена IP телевизия.
В заключение може да се посочи, че благоприятно влияние върху
бъдещото развитие на пазара на електронни съобщения в България ще
оказват развитието на 4G услугите и експлоатацията на LTE мрежи, както и увеличаващото се търсене и предлагане на пакетни услуги, най-вече
на пакетите, включващи мобилен и фиксиран широколентов достъп.
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LTE (Long-Term Evolution) е стандарт за безжична комуникация на данни с висока
скорост за мобилни телефони и терминали за данни. Технологията LTE е безжична
широколентова технология за дългосрочно развитие, която в резултат на въведената система за пакетен пренос на данните се отличава с по-ефективно ползване на
радиочестотния спектър и с много по-високи скорости на мобилен обмен на данни в
сравнение с GSM и UMTS.
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GUIDANCE, TRAINING, EDUCATION AND CONTROL
OF THE SECRET COLLABORATORS BY THE SPECIALIZED STATE
BODIES IN BULGARIA
Chief Assist. Stoyan Stoyanov, PhD
Academy of MIA
Abstract: This article analyzes the activities of the public authorities in
Bulgaria, associated with guidance, training, education and control of the secret
collaborators. The article is part of a monographic study on the subject: „Activity of
the specialized state authorities in Bulgaria with the secret collaborators“, issued in
2016 by „Albatros“ publishing house. The study covers the different historical periods
– from the Liberation of Bulgaria until the democratic changes in 1989, as its tasks
are focused on analysis of the foundations, forms and methods of attracting
collaborators, as well as the categories of collaborators, used over the years for
counteracting the crime and national security protection.
Keywords: secret collaborator, collaborator recruitment, guidance of secret
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Дейността, свързана с ръководството, обучението, възпитанието и контрола на секретните сътрудници, се провежда единствено
от оперативния състав на държавните органи, оторизирани в защита
на националната сигурност и противодействието на престъпността.
Тази дейност се осъществява като следствие на успешно извършена
вербовка на предварително подбрани и внимателно проучени лица и
продължава до прекратяване на сътрудничеството с тях.
Целта на дейността по ръководството, обучението, възпитанието и контрола на сътрудниците е насочена към най-рационално
използване на техните възможности за осигуряване на максимална
ефективност от сътрудничеството.
В съвременната общодостъпна литература се отделя значително внимание на работата със сътрудниците, което не е случайно.
От една страна, е желанието те да бъдат използвани по възможно
най-резултатен начин, а от друга, стои въпросът за запазването в
тайна на факта на тяхното негласно съдействие.
По същността си ръководството, обучението, възпитанието и
контрола на сътрудниците като комплекс от четири отделни компо40
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нента на дейността представляват сложен процес от взаимнообусловени действия и мероприятия, насочени към повишаване на качеството на работата със сътрудниците.
Значението на този процес е било осъзнато още в самото начало при използването на сътрудници и еволюирането му с течение
на времето е в резултат на натрупания практически опит и внимателното анализиране на всички обстоятелства, свързани с „воденето“ на отделните категории сътрудници. В оперативната практика е
познат терминът „водене на сътрудник“, в смисъла на който се заключава цялостната работа с лицето, приело сътрудничество.
Ръководството на сътрудниците е първият компонент, който
следва да се разгледа. То се изразява в организацията, която създава водещият служител, за да може най-пълноценно да използва
сътрудника при решаване на конкретни оперативни задачи.
В отделните литературни източници се акцентира на различни
моменти, имащи пряко значение за ръководството на сътрудниците.
Например в литературата, касаеща оперативно-издирвателната
дейност, са представени принципните изисквания, които са определящи за доброто ръководене на сътрудника, като:
– законосъобразност, съгласно който принцип дейността по
ръководството трябва изцяло да съответства на духа и изискванията на нормативната уредба в страната;
– доброволност, което означава, че сътрудникът трябва да
проявява одобрително отношение към решенията и действията на
водещия служител (допълнително е отразено, че убеждението
трябва да бъде основният метод в ръководството и възпитанието на
сътрудника);
– защита при и по повод на осъществяване на сътрудничеството – принцип, имащ важно място по отношение на сигурността на
сътрудника, благодарение на който зададената линия на поведение
се поставя в пряка връзка с възможностите на сътрудника и реалните дадености, наличието на възможни опасности в конкретната ситуация;
– запазване в тайна на самоличността и дейността на сътрудника е изискване, което естествено произтича от секретния характер на осъществяваната връзка при сътрудничеството;
– конкретност е следващият принцип, съобразно който всички
поставени задачи на сътрудника трябва да бъдат ясни, точни и добре обмислени, а също така внимателно разяснени, с поставени насоки как точно да бъдат изпълнени;
– прилагане на диференциация в ръководството на сътрудника,
което ще рече, че поставените задачи трябва да са съобразени с неговите индивидуални качества и особености и тези на оперативно
интересните лица, с които той осъществява доверителни отношения;
41

гл.ас. д-р Стоян Стоянов

– системност в ръководството е следващото изискване, което
налага ръководството на сътрудника да се осъществява непрекъснато, и то по определена система (в която са включени елементи от
всички компоненти от дейността със сътрудниците);
– прилагане на индивидуален подход в ръководството на сътрудника е изискване, чието спазване предполага добро познаване
на неговите положителни и отрицателни страни, имащо положителен ефект върху цялостната дейност с него.1
За разлика от посочения подход за извеждане на организацията на ръководството на сътрудници въз основа на определени
принципни изисквания, в литературата, свързана с разузнавателната и контраразузнавателната дейност, се обръща внимание предимно на следните въпроси:
- планиране на действията на сътрудника, което се основава
на състоянието на оперативната обстановка,2 както и на оперативните възможности на сътрудниците (субективни качества и обективни възможности);
- определяне на целите и задачите на сътрудника;
- преценяване на тактиката на сътрудника, която съсредоточава в себе си система от оперативни способи (начини на действие), осигуряващи решаване на поставените задачи, като особено
значение за тактиката имат ролята, която сътрудникът ще възприеме, и маскировката на истинската му същност;
- инструктиране, изучаване и проверка на сътрудника, които са
постоянно задължение на водещия служител и гарантират недопускане на слабости в работата.3
Прави впечатление, че ръководството на сътрудници много
по-детайлно е представено във втория вид литература, докато в тази, регламентираща оперативно-издирвателната дейност, то само е
маркирано чрез разглеждане на отделните принципи, като в някои
източници е твърде абстрактно.
Вторият и третият компонент от дейността по използването на
секретни сътрудници са тяхното обучение и възпитание. По отношение на обучението и възпитанието следва да се има предвид, че
независимо кое от тях първо се разглежда от отделните автори в
1

Вж. Стоянов, Г. Основи на оперативно-издирвателната дейност. София: Георги
Димитров – МВР, 1976, с. 85 – 90; Каймеджиев, Хр. Теория на оперативно-издирвателната дейност. София: Фенея, 2005, с. 127 – 131.
2
Оперативна обстановка – съвкупност от условия (социални, икономически, географски, демографски и др.), характеризиращи особеностите на обслужваната територия, обект или линия на дейност, състоянието на националната сигурност, в частност и на престъпността, както и на органите, оправомощени да я защитават и противодействат на престъпността.
3
Вж. Асенов, Б. Теория на разузнаването. София: Албатрос, 2005, с. 150 – 157;
Трифонов, Т., В. Христов. Теория и технология на контраразузнаването. София:
Библиотека „Сигурност“, 2010, с. 130 – 150.
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различните печатни издания, те са съпоставими като стойност и
значение и абсолютно задължителни за успешното протичане на
сътрудничеството.
В оперативно-издирвателните литературни източници, в които
е прието извеждането на дейността със сътрудниците да е изцяло
на принципна основа, се забелязва известно смесване на отделните
ѝ компоненти. Всъщност няма напълно ясно разграничаване между
тях. Те са изложени в една обща схема. Въпреки това трябва да се
отчете, че материята е представена изключително разбираемо и
достъпно. В тази литература за обучението на сътрудниците авторите обръщат внимание на следните принципни изисквания:
а) щателен инструктаж за правилата за спазване на секретността, особено за нововербуваните сътрудници, като изискванията
за секретност се повишават с нарастването на техните възможности
в изпълнението на поставените задачи;
б) водещият служител е длъжен да обучава сътрудниците в
прилагането на похватите на секретното сътрудничество и в спазването на секретността, като предмет на обучението са:
– начини на откриване на лица, представляващи оперативен
интерес;
– способи за запознаване с такива лица, както и начини на
придобиване на тяхното доверие;
– разглеждане на вариации на възможно поведение в типични
ситуации за утвърждаване на създадени вече близки отношения с
контролираните лица;
– мерки за недопускане на въвличането на сътрудниците в
подготовката и извършването на престъпни деяния;
– способи за въздействие върху лица за осъществяване на
превенция на престъпността, както и конкретни начини на непосредствено предотвратяване на престъпни посегателства;
– установяване на причините, пораждащи престъпна дейност,
както и на условията, спомагащи за нейното извършване, а също
така и на възможностите за отстраняване на вредоносни последици;
– правила за спазване на секретността, които са задължителни за сътрудничеството.
Въпросът за възпитанието на сътрудниците се разглежда, като се изтъкват следните моменти:
а) сътрудничеството не оправдава извършването на престъпни посегателства – принцип, съгласно който се поставя ясна граница за позволените действия от страна на сътрудника;
б) недопустимост на извършване на провокации от сътрудника
за реализиране на престъпни намерения от трети лица – важно
изискване, определящо профила на дейността му към противодействие на престъпността;
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в) целенасочено и постоянно въздействие върху сътрудниците
за развиване у тях на:
– патриотизъм, политическа съзнателност, спазване на законите и правилата на социалистическото общежитие (във времето
преди демократичните промени);
– честност, обективност, инициативност и активност в работата;
– непримиримост към престъпността;
г) недопустимост на използването на сътрудничеството за користни и престъпни цели.
Спазването на изискванията за резултатно обучение и възпитание на сътрудниците е свързано с прилагането на индивидуален
подход спрямо всеки от тях. От значение са и предвидените форми
за поощрение на сътрудника, изразяващи се в изказване на благодарност и материални възнаграждения.4
От друга страна в съвременната разузнавателна и контраразузнавателна литература също се отделя специално място на обучението и възпитанието на сътрудниците. Значението, което им се
отдава, е напълно основателно, тъй като тези компоненти от
дейността имат решаващо значение за успешното функциониране
на сътрудниците. Авторите дефинират обучението и възпитанието
за постигане на по-голяма понятийна яснота и разглеждат в подробности всички аспекти на тяхното осъществяване.5
Обучението се разглежда като двустранен процес, в който сътрудникът придобива специални знания, умения и навици, необходими за негласната му работа. Трактовката е абсолютно вярна, тъй
като всяко обучение представлява двустранен процес. Специфичното в случая е, че трябва да се придобият изключително характерни знания, умения и навици, което не би могло да се осъществи за
кратък период, с няколко срещи. Лицето, приело сътрудничеството,
трябва постепенно и поетапно да усвои изискуемата материя и да
навлезе пълноценно в изпълнение на функционалните си задължения. За това се изисква преди всичко постоянство, а също така и
съответни умения и професионална рутина на водещия служител.
Положителното е, че авторите подхождат изключително професионално, изхождайки от основните принципи на обучението.
Подходът им включва посочването на общата задача на обучението
и неговото съдържание. Детайлно се разглеждат принципите, на
които се основава обучението, изцяло съобразени с неговата специфика. Не са пропуснати методите на обучение, както и начините
на формиране, закрепване и усъвършенстване на необходимите
умения и навици.
4

Вж. Стоянов, Г. Основи на... Цит. съч., с. 85 – 92; Каймеджиев, Хр. Теория на...
Цит. съч., 2005, 127 – 134.
5
Вж. Асенов, Б. Теория... Цит. съч., 2005; Трифонов, Т., В. Христов. Теория... Цит. съч.
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Изразено в най-синтезиран вид, съдържанието на обучението
е строго индивидуално за всеки сътрудник и е в зависимост от задачите, които изпълнява, специфичните условия на средата, към която
гравитира, както и от неговите лични качества.
Целта е да се придобие следната система от умения и навици:
- за тайно получаване на информация;
- за тайно въздействие върху контролираните лица;
- за установяване, затвърждаване и развиване на контакти с
оперативно интересните лица, както и на свързани с тях лица;
- за осъществяване на конспиративна връзка с водещия служител;
- за анализиране на получената информация.
Поставя се изискването за притежаване от сътрудника на определено количество общи специални знания, умения и навици, които се конкретизират в процеса на обучение персонално за всеки
сътрудник.
По същия начин както в оперативно-издирвателната литература се обръща внимание на системния подход, само че в случая,
касаещ обучението на сътрудниците. За неговото съблюдаване се
предвижда обучението да се планира, което позволява обучителният процес да стане по-предметен и управляем. Визира се необходимостта от различни видове планове, като изпълнението на особено важните задачи се планира самостоятелно, което дава възможност те внимателно да бъдат прецизирани.
Принципните изисквания, които трябва да се спазват при обучението на сътрудниците, са изведени и анализирани в отделен параграф, а именно обективност, практическа насоченост, нагледност,
системност и последователност, съзнателно отношение на обучаемите сътрудници, отчитане на техните индивидуални особености.
Интерес предизвиква представеното разнообразие от използвани методи на обучение, които са: устно изложение на изучаваните
материали, демонстрация на изучаваните предмети или действия,
самостоятелна работа на сътрудника с писмени материали, изпълнение на специални упражнения. Използването на изброените методи е показателно за сериозното отношение към подготовката на всеки сътрудник и което е най-важно, за отчитане на значението на института на сътрудничеството за защитата на националната сигурност.
Накрая се разглеждат начините на формиране, закрепване и
усъвършенстване у сътрудниците на отделни умения и навици. Чрез
тях изчерпателно се посочват възможностите, на първо място, за
установяването и затвърждаването на контакт с оперативно интересни лица, които се заключават в точното посочване на ръководни
правила, типични технически похвати и необходимите условия, съдействащи за установяването на контакт. За гарантиране на успеваемостта на сътрудника се предвижда провеждането на трениро45
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въчни занятия с него за създаване и укрепване на практически навици, подходящи за съответното ролево изпълнение.
На второ място, се държи на формирането на наблюдателност
у сътрудника. Тя се определя като психологическо свойство на човека, а не като вродено качество, което предполага нейното развитие, изискващо системни упражнения в процеса на обучение, съпътстващ практическата дейност на сътрудника. Изключително детайлно са представени всички аспекти, свързани с нарастване на възможностите за наблюдателност, като: насоченост на сетивността;
анализиране на действията на изучаваните лица и логическата
връзка между тях; формулиране на обща задача, която за улеснение се раздробява на отделни, по-малки задачи за изпълнение;
осъществяване на специална подготовка, включваща запознаване
на сътрудника с наличните данни за наблюдаваните субекти и обекти, а така също и планиране на евентуалните начини на действие и
разбор на съобщението за резултатите от извършеното наблюдение. Предвижда се и използването на конкретни рутинни упражнения, които да поддържат необходимата психическа съвместимост и
кондиция на сътрудника.
На трето място, се поставя въпросът за формирането на умения за използването на разузнавателната беседа за целите на сътрудничеството. Отчита се важността от предоставянето на сътрудниците на определени знания за същността на разузнавателната
беседа и различните похвати за нейното провеждане.
На четвърто място, за сътрудниците следва формирането на
умения и навици, свързани с анализиране и оценяване на оперативната информация. В предходния показател, а също така и тук се
разчита в голяма степен на провеждането на целенасочени тренировки за придобиване на нужните за работата умения.
На последно място, се отчита необходимостта от затвърждаване и усъвършенстване на придобитите умения и навици, за което
основна роля има продължителната сътрудническа практика.6
В разглежданата литература се засяга и темата за възпитанието на сътрудниците, която като трети компонент от дейността със
сътрудниците се отразява пряко по отношение на тяхното положително развитие. В изследваните източници не се пропуска фактът,
че възпитанието на сътрудника е тясно обвързано с неговото обучение. Логично е те да са свързани и да се прилагат едновременно
при развиването на субективните качества на лицето, приело сътрудничество.
Под „възпитание на сътрудника“ се разбира целенасоченото
и системно въздействие върху него с цел формиране на морални
6

Вж. Асенов, Б. Теория... Цит. съч., 2005, с. 157 – 161; Трифонов, Т., В. Христов.
Теория... Цит. съч., с. 160 – 174.
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ресурси и психологически качества, необходими за успешната му
работа.
В друго определение се визира, че възпитанието е процес на
създаване и поддържане у сътрудниците на необходимите идейни,
морални, психически и физически качества за изпълнение на поставените задачи.
От представените дефиниции е видно, че отделните автори
влагат идентичен смисъл в понятието „възпитание на сътрудник“,
съобразно с който на лицето се въздейства положително за изграждане на конкретни качества в морален и психологически аспект.
Подходите за представяне на възпитанието на сътрудниците в
отделните литературни източници са различни. В някои от тях се
обръща внимание на основните традиционни методи, използвани
във възпитателната дейност, – беседи, дискусии, поощрения и порицание, като основната цел на тяхното провеждане се обобщава в
няколко насоки, които са:
– Да се дооформят неговите мотиви за сътрудничество
Тази насока е продиктувана от желанието сътрудникът да
възприема правилно и да разбира смисъла на сътрудничеството.
Той трябва да бъде убеден в необходимостта от помощта, която
оказва. Разбира се, че тази насока е много по-лесно осъществима
при вербуването на идейно-политическа и морално-психологическа
основа, но не е изключено използването ѝ при останалите – материалната заинтересованост и на основата на зависимост. При последните две основи на привличане е необходим по-дълъг период от
време, необходим за постепенната адаптация на сътрудника към
посочените отношения.
– Създаване на психологически качества
Благодарение на тази насока във възпитателната работа се
създават предпоставки сътрудникът да действа правилно в сложната обстановка на изпълнение на поставените му задачи. Цели се
формирането у сътрудника на чувство на увереност при изпълнение
на задачите. Това предполага игнориране и преодоляване на отрицателни емоции като колебание, срах и нерешителност. Умението
да ги контролира неминуемо ще доведе до по-добро спазване на
необходимата линия на поведение.
– Сътрудникът трябва да бъде убеден, че може винаги да разчита на водещия служител
Последната насока ни представя желаното състояние на междуличностните отношения в сътрудническата връзка. Сътрудникът
трябва да придобие чувството, че водещият го служител е благонадежден и може да разчита на него във всяка житейска ситуация.
Недопустимо е сътрудникът да бъде лъган, нито пък да придобие
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усещането, че стои по-високо в интелектуално и морално естество
от ръководния служител.7
По темата за възпитанието на сътрудниците в други литературни източници се разглеждат въпросите, свързани със:
- Задачите на възпитанието
Изтъква се, че най-важната задача е да се постигне оформянето на лицата, приели да сътрудничат, в предани, надежди и морално устойчиви секретни сътрудници. Въпреки че възпитанието е
трудна дейност, тя трябва да се води постоянно до прекратяване на
сътрудничеството, като важно условие за нейния успех е установяването на правилни отношения със сътрудника.
- Принципи на възпитанието
Тези принципи могат да се обобщят като: оперативна целенасоченост; индивидуален подход; опиране на положителните качества на сътрудника; уважение към неговата личност и грижа за него.
- Методи на възпитание
Методите на възпитание, които се посочват и разглеждат от
авторите, са убеждението, личният пример на водещия служител,
поощрението и порицанието. Така изредените методи на възпитание не изключват прилагането и на други за въздействие върху сътрудниците, но тези са основните и най-често използвани в оперативната практика. Характерното е, че цитираните методи никога не
се прилагат поединично, тяхното използване винаги е комплексно, в
зависимост от конкретната необходимост. Предвидено е, че при
осъществяването на първия от методите – убеждението, участие
може да имат и трети лица в близост до сътрудника (други сътрудници, роднини, колеги или приятели), а не само оперативният
служител, което допълнително гарантира успеваемостта на оказваното идейно въздействие.
- Морална подготовка на сътрудника
Авторите отчитат, че тя представлява основата на възпитанието на сътрудника, като повишаването на нивото на неговите морални
ресурси е необходимо за формирането в съзнанието му на устойчиви
възгледи, благодарение на които да противостои на негативното влияние от страна на контролираните лица, а даже и да им въздейства
положително. За реализирането на моралната подготовка се изисква
индивидуален подход, който се определя от идеологическите, политическите и моралните възгледи и убеждения на сътрудника. Отразено е значението на общата и специалната подготовка на водещия
служител по отношение на качеството на моралното възпитание на
сътрудника. Важна роля има умението на оперативния служител да

7

Вж. Асенов, Б. Теория... Цит. съч., 2005, с. 161 – 164; Асенов, Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. София: Черноризец Храбър, 2008, с. 175 – 177.
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съчетава личното влияние върху сътрудника с използването на други
възможности за въздействие върху него.
- Психологическа подготовка на сътрудника
С тази подготовка се формират необходимите волеви качества на сътрудника, умението му да контролира своите емоции, за да
постигне реализация на поставените задачи. Авторите подчертават,
че психологическата подготовка на сътрудника води до мобилизиране на неговите психологически качества както за сътрудническата
му дейност като цяло, така и за успешното изпълнение на отделни
оперативни задачи. Въз основа на това се разграничават два вида
психологическа подготовка – обща и конкретна.
Ако общата подготовка представлява относително продължителен и непрекъснат процес за мобилизиране на психологическите
качества на сътрудника, то конкретната е епизодично съсредоточаване на тези качества за осъществяването на някаква конкретна задача. И в двата случая е необходимо наличието на положително
емоционално-волево състояние, изразяващо се, както определят
авторите, в увереност, решителност, способност за преодоляване на
колебание и вълнение и др. Това състояние на сътрудника се създава именно чрез неговата психологическа подготовка. За нейното
ефективно провеждане трябва своевременно да се разкриват и отстраняват евентуалните причини, които предизвикват у сътрудника
отрицателни емоции, изразяващи с в страх и неувереност. Той трябва да е убеден, че възложената задача е съобразена с неговите възможности и няма обстоятелства, които да осуетят нейното изпълнение, разбира се, ако е спокоен, наблюдателен и внимателен.
Целта на психологическата подготовка може да се обобщи като: осъзнаване от сътрудника на поставената задача и на оперативната обстановка, в която ще действа; постигане на увереност в собствените сили и възможности; усъвършенстване на двигателните
навици при необходимост; изработване на умения да прикрива своите вече оформени позитивни качества.8
Последният, четвърти компонент от дейността на държавните
органи по използването на секретните сътрудници е осъществяването на контрол върху работа им, както и на взаимоотношенията с тях.
Науката за управлението определя контрола като една от управленските функции. Той се явява завършващ етап в процеса на
управление и може да се дефинира като „процес на проследяване на
дейностите, за да се разбере дали те се развиват според плановете
и за да може да се коригират откритите отклонения“9. Целта на тази
управленска функция е извършването на постоянни проверки дали

8
9

Вж. Трифонов, Т., В. Христов. Теория... Цит. съч., с. 150 – 160.
Вж. Миронова, Н. Раздел II. Пета тема. – В: Мениджмънт. София: УНСС, 2006, с. 198.
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предварително планираните мероприятия се осъществяват, и дали
са осъществени съобразно с постигането на желаните резултати.
Цялостната работа с лице, приело да сътрудничи, се изразява
в неговото „водене“ – ръководство, обучение и възпитание, като
целта е постигане на определени желани резултати. Разгледаните
до момента три компонента, които се извършват винаги комплексно,
са всъщност основната част от дейност, която може да се характеризира като управленска. По тази причина контролът се явява последният задължителен компонент на тази дейност, чрез който закономерно се ревизира, проверява извършеното и е в основата за
предприемане на корективни действия и мероприятия.
Прието е контролът в процеса на управление да се разглежда
на две нива – стратегическо и оперативно.10 Въпросът е да се установи дали в осъществяването на контрол върху работата на и със
сътрудниците намират приложение и двете нива, а и до каква степен.
Науката за управлението определя, че стратегическият контрол „се простира върху хоризонта на стратегическите цели, планове
и показатели“, а оперативният се извършва чрез „измерване на резултатите и оценка на развитието на плановете“11. Отчита се още,
че след формулиране на целите на организацията чрез оперативният контрол се проверява периодично дали планираните мероприятия са подходящи за постигане на целите и служат за това постигане, а стратегическият контрол се занимава с тяхната правилност и
актуалност. В управленската наука е обобщено, че: „в съдържателен план оперативният контрол се занимава с отклоненията при изпълнението на плана, докато стратегическият следи стратегическите заплахи“12.
При осъществяването на контрол върху работата на и със сътрудниците приложение имат и двете нива на управленската функция. В количествено отношение значителен превес има оперативният контрол, който се реализира постоянно, но не трябва да се
пренебрегва и стратегическото ниво, което е относимо към обучението и възпитанието на сътрудниците с оглед на постоянното повишаване на трудността на поставените задачи, тяхната насока и
измерения в качествен аспект, особено в сферата на борбата с организираната престъпност, разузнаването и контраразузнаването.
10

мениджмънт – ръководство, управление на стопанска дейност, на отделна стопанска единица (Вж. Български тълковен речник. IV доп. изд. София: Наука и изкуство, 2008, с. 445); В Раздел I „Основни дейности“ от ЗМВР не е предвидено МВР да
осъществява стопанска дейност. МВР е администрация с йерархичен характер и
централизъм в управлението и представлява организационна система, което означава, че управленските функции, разглеждани от мениджмънта, могат да се приложат и в процеса на нейното управление.
11
Вж. Миронова, Н. Цит. съч., с. 200.
12
Пак там.
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Нормативно са заложени организационните механизми за контрол в дейността на оперативно-издирвателните, разузнавателните
и контраразузнавателните органи. Тези организационни механизми
могат да се разгледат като отделни форми на контрол, а именно:
- служебна;
- съдебна;
- парламентарна;
- гражданска.13
Работата със секретните сътрудници е част от дейността на
посочените държавни органи, но поради нейната специфика, заключаваща се в задължителна конфиденциалност, съдебната, парламентарната и гражданската форма на контрол могат да се проявят в
изключителни случаи, при извънредни обстоятелства. Поради тази
причина по отношение на воденето на секретни сътрудници се реализира предимно служебната форма на контрол. Тя се изразява
най-общо в две основни линии:
- Текущ контрол от съответните ръководители на служителите, водещи сътрудници
Целта на тази линия за осъществяване на контрол е постоянната информираност на ръководните служители за състоянието и
ефективността на наличните сътруднически връзки. Това се постига
чрез задължението на водещите служители своевременно да ги
уведомяват за всеки контакт със сътрудниците. По този начин ръководителите имат възможността винаги да бъдат осведомени за работата и взаимоотношенията с всеки сътрудник. Наличието на информационен обзор открива перспективата за непосредственото им
участие в сътрудническата връзка, макар и недоловимо за самия
сътрудник. Ако водещият служител определя линията на поведение
на секретния сътрудник в оперативно интересната среда, то неговата линия на поведение спрямо сътрудника се поставя и контролира
от съответния ръководител. В случая по отношение на сътрудника
се осъществява двоен контрол. От една страна, е налице пряк, непосредствен контрол от водещия служител, а от друга – опосредстван контрол, който се извършва от съответния ръководител.
- Осъществяване на контролни срещи
При втората линия на контрол ръководителят на водещия служител има правомощието да осъществи непосредствен контрол върху работата на и със сътрудника чрез провеждането на личен контакт с него. Тази възможност е предвидена най-вече за подпомагане
на сътрудническата връзка. Контролна среща се провежда задължително при отказ на сътрудника да подпомага държавните органи.

13
Вж. Николов, Н. Министерството на вътрешните работи в гражданското общество. София: Албатрос, 2000.
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В специализираната литература въпросът за контрола не е
застъпен по същия начин, както за ръководството, обучението и
възпитанието. Това е поради факта, че при разглеждането на трите
компонента контролните функции на компетентните органи са очевидни. Единствено в източниците, касаещи оперативно-издирвателната дейност, се обръща специално внимание на четвъртия компонент от дейността със сътрудниците. В отделен параграф е представен контролът върху работата, начина на живот и поведението на
секретните сътрудници. Прави впечатление, че на първо място се
изтъква системният подход при осъществяване на контрол на сътрудническата дейност. Също така се изисква от водещия служител
постоянно да изучава и проверява работата на сътрудниците в
следните насоки:
– лични и разузнавателни качества на секретния сътрудник;
– нови връзки на сътрудника в средата, представляваща оперативен интерес;
– авторитет и роля на сътрудника в контролираната среда;
– начин на живот на сътрудника;
– изучаване и проверка на сътрудника в процеса на провежданите срещи с него.
От друга страна се обръща специално внимание на контрола,
който трябва да бъде осъществяван задължително от ръководния
състав, изразяващ се във:
- редовно запознаване с информацията, получена от сътрудника;
- проверяване и утвърждаване на задачите, подготвяни от
оперативния служител;
- осъществяване на контролни срещи с всеки сътрудник;
- разследване на всеки случай на разшифроване на секретен
сътрудник.14
За осъществяване на действено и планирано ръководство,
обучение, възпитание и контрол на сътрудниците се предвижда
поддържането на периодични контакти с тях. Формите на връзката
със секретните сътрудници се определят в зависимост от възможността за непосредствено лично общуване. В тази връзка са формулирани две форми на връзка – непосредствена и чрез провеждане на тайникова операция (безлична връзка със сътрудника).
В зависимост от конкретните задачи по ръководството, обучението и контрола на сътрудниците могат да бъдат обособени три
вида срещи с тях – редовни (периодични), извънредни (при възникнала оперативна необходимост), както и контролни (осъществявани
от ръководители на оперативния служител).

14

Вж. Стоянов, Г. Основи на... Цит. съч., с. 112 – 118.
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Темата за секретните сътрудници е твърде деликатна за българското общество, което в по-голямата си част я възприема изцяло
негативно. Основанието за това е разбираемо, тъй като в близкото
минало секретните сътрудници са използвани като изключително
важен и ефикасен инструмент на репресивната власт. Всяка държавна власт, независимо дали е авторитарна, тоталитарна или демократична, има нужда и използва апарат от секретни сътрудници.
Те са специфична категория лица, която се среща във всички видове общества от Античността до нашето съвремие. Може дори да се
каже, че наличието и функционирането на сътрудници е признак за
държавност. Това дава основание да не се пренебрегва осъществяването на секретното сътрудничество. То има своята неизменна роля и важно значение, стига да се използва законосъобразно и целесъобразно, единствено за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
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ОБРАЗОВАНИЕТО – ФАКТОР
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ
гл.ас. д-р Снежана Димитрова
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
EDUCATION – FACTOR FOR THE NATIONAL SECURITY
Chief Assist. Snezhana Dimitrova, PhD
Higher School of Security and Economics – Plovdiv
Abstract: The improvement of the Bulgarian education is a question of
national security. The big problem for the Bulgarian society today is the development
and establishment of a clear policy in the field of education and science. Education is
not only a factor for the national security of our country but it also has a considerable
role for coping with unemployment, for the creation of qualified jobs and for the
possibility for mobility of young people within the United Europe and in the globalized
world. It is the basis not only of the national and human security, but it is also a
prerequisite for the success of every young person.
Keywords: education, national security, educational environment, factors of
education, educational policies

Съвременният свят е признал важността на качественото
образование. В Лисабонската стратегия Европа е декларирала
нуждата от инвестиции в образованието. Всяка държава се
нуждае от достатъчно и добре обучени човешки ресурси за повишаване на националната си сигурност.
Образованието e приоритет, то е ключова сфера и е част от
националната сигурност. Без образование не може да има икономически растеж. Образователната реформа ще бъде ефективна и ще
донесе резултати, ако постави в основата на системата учителите,
тяхната подготовка, заплащане и непрекъсната квалификация. Учителят трябва да бъде на върха на пирамидата. Всичко започва от
образованието, икономиката и индустрията. Богатите и проспериращи нации са образованите нации. Образованието е фактор за националната сигурност. Без кадри, грамотни и подготвени за икономиката на XXI век, без гражданска позиция няма развитие и стандарт на живот на европейско равнище. За националната сигурност
са присъщи специфични проблемни области – политически, икономически, социални, етнически, духовни, военни, информационни,
екологични. Всеки един от компонентите – самостоятелно или в съчетание с другите, може да се окаже критичен за държавата. Всички
заедно или отделно зависят от образованието и човешките ресурси.
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Образованието трябва да има компетентност по всеки един от
аспектите на националната сигурност. След семейството образователната система е най-важният фактор за формиране на националните ценности. Не можем да си затваряме очите пред два тежки
проблема – отпадането на децата от училище и демографията. Докато с втория проблем можем по-бавно да се преборим и да сменим
посоката, с отпадането на децата от училище можем да започнем
да правим и да виждаме промяна в тенденцията незабавно.
Подобряването на българското образование е въпрос на национална сигурност. Вече имаме инструментите да го направим способно да отговори на нашето време. Българското образование е понятие, което днес има много по-широк смисъл от обичайния. Националната сигурност има необходимост от големи групи хора, които да
мислят за граждански мир, за развитие на икономиката. Образованието е ключът към успешните решения.
Съвременният свят е признал важността на качественото образование. В Лисабонската стратегия и Европа е декларирала нуждата от инвестиции в образованието. Всяка държава се нуждае от
достатъчно и добре обучени човешки ресурси за повишаване на националната си сигурност.
Големият проблем на българското общество днес е формирането на ясна политика в областта на образованието и науката. Това
не може да стане без оглед на изискванията на системата за национална сигурност на страната. Проблемът не е във формулирането
на нови схеми на образователните степени (такива има под път и
над път), а цялостна схема на елементите на националната образователната система като част от общата система за сигурност на
страната. От друга страна (по специално за етническия компонент) е
известно, че образованието е най-добрият инструмент за социализация на етносите, а оттам може да влияе и на количеството и качеството на масите. Не на последно място е важността на духовния
компонент, който се определя от морала и ценностите на гражданите на страната. А след семейството образователната система е найважният фактор за формиране на националните ценности. Следователно образователната система трябва не само да образова, а и
да възпитава. Системата на образованието не се състои само от
училищата, а и от множество елементи на национално ниво, чиито
функции е да създават или да помагат на индивидите да повишават
своите знания, а оттам и нивото на националната сигурност.
За изграждането на добра образователната система трябва да
отговорим на въпроса защо и какво искаме да постигнем. Държавното управление следва да изясни визията, мисията и целите на
образованието. Държавната администрация следва да създаде
правила и методи, които да отговарят на въпросите и потребностите
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на образованието, а обществото трябва да реши колко ресурси ще
отпусне за образование и къде ще бъдат използвани.
Учебните планове и програми трябва да предоставят компетенции по аспектите на системата за национална сигурност и да
включват политически, икономически, социални, етнически, духовни,
военни, информационни и екологични компоненти в образователните
процеси. Освен предоставянето на компетенции в различните области, по-важно е да се формира ценностната система на обучаемите.
Всички знаем, че една от основните ценности на българския
народ е образованието. Ние отделяме от залъка си, за да пратим
децата в добро училище. Много родители дори са готови да вземат
заеми, да работят допълнително, за да пратят децата си в университет. Защо обаче тези, който получават така скъпо образование, не
успяват да се реализират в живота по подобаващ начин?
Вероятно защото живеят във време на реформи. В България
реформата в образованието се занимава с това какво да се учи,
вместо с това как да се учи. Тук се избира количеството пред качеството или да знаеш какво, но да не знаеш как. В нашето училище
посредствените постепенно настигат способните и ги изпреварват.
Ако искаме децата ни не просто да получават дипломи, а да успяват, трябва да променим начина, по който се учи. Трябва да ги възпитаваме като победители, да ги подтикваме да мислят, да изразяват мнението си и да култивираме стремежа им към постижения. Да
не ги караме да учат без разбиране, а да изграждаме способност да
боравят с информация, отговорно поведение и да се обучават на
предприемачество, а не на повтаряне на факти.
Образованието е безспорен фактор за националната ни сигурност. Без грамотни и подготвени кадри за икономиката на XXI век, притежаващи граждански ценности и национални добродетели, не можем
да сме конкурентни. Има негативни тенденции, акцентирайки на развитието на професионалното и дуалното образование и обучение,
укрепването на междуинституционалното партньорство, повишаването на интереса към природните и хуманитарните науки, осигуряването
на равен достъп на децата и учениците и др. Говорим за националната сигурност като съвкупност от политически, икономически, социални,
етнически, духовни, военни, информационни и др. компоненти, всеки
един от тях самостоятелно или в съчетание с другите зависещ от образованието и потенциала на човешките ресурси. Огромната роля на
образователната система след семейството като базисен фактор е за
формиране на национални ценности и морални добродетели, а учителят е в центъра на образователната система, неговата роля е основен двигател за националната сигурност на страната ни.
Образованието е не само фактор за националната сигурност
на страната ни, но има и огромна роля за справянето с безработицата, създаването на качествени работни места и възможности за мо57
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билност на младите хора в глобалния свят и в обединена Европа. То
е в основата не само на националната и човешката сигурност, но и в
основата на успеха на всеки млад човек. Предизвикателствата, пред
които е изправен глобалният свят, Европа и нашата страна по отношение на тероризма и нарастващата радикализация, бяха основните
акценти в образованието. Днес училището е мощна интеграционна
институция, чрез която държавата трябва да отгледа отговорен политически елит. Фокусира вниманието на аудиторията върху различните измерения на сигурността и образованието и ролята на споделеното партньорство между институциите в подкрепа на националната сигурност, върху потребността от мотивация у учениците в училищната среда, в т.ч. от мотивирани и квалифицирани преподаватели, програми за културен и образователен обмен с други държави,
осигурени стажове и практики, добра връзка с реалния бизнес, потребност от форми на преподаване и обучение, които да провокират
мисълта и аналитичните умения на подрастващите, техния интерес
към самостоятелно търсене на информация по различни теми и
предмети и др. Представители на бизнес средите споделиха своя
опит в сферата на дуалното образование като възможност за успешно кариерно развитие на подрастващите, осигуряващо знания и умения в конкретна среда, предоставяйки достъп до фирмена култура и
атмосфера, често пъти подкрепяща при наличие на нездравословна
домашна или социална среда. Големият проблем на българското
общество днес е формирането на ясна политика в областта на образованието и науката. Това не може да стане без оглед на изискванията на системата за националната сигурност на страната.
Проблемът не е във формулирането на нови схеми на образователните степени, а цялостна схема на елементите на националната образователната система като част от общата система за сигурност на страната. Съвременният свят е признал важността на
качественото образование в Лисабонската стратегия и Европа е
декларирала нуждата от инвестиции в образованието. Всяка държава се нуждае от достатъчно и добре обучени човешки ресурси за
повишаване на националната си сигурност.
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РОЛЯТА НА ОПЕРАТИВНОТО РАЗПОЗНАВАНЕ
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
докторант Кузман Мартинов
Академия на МВР
ROLE OF OPERATIONAL RECOGNITION
UNDER INVESTIGATION OF CRIMES
Kuzman Martinov, PhD
Academy of MIA
Abstract: The report examines the role of operational-investigative
recognition event in the process of investigating crimes. It looked at the issue of the
lack of procedural base regulation procedures for conducting it and mentioned the
need to create such resting on the principles enshrined in the Code of Criminal
Procedure and tactical rules created by forensics. Operational recognition is
multiphase identification process passing through various stages to reach the final
result. Due to its essence the same features a number of features associated with a
marked subjective nature of why the results and the impact of same on the objectivity
of the results of the subsequent procedural recognition.
Keywords: operational recognition, legal recognition, operationalinvestigative activity, event, identification, objectivity, crime

Увод
При осъществяване на състава на редица престъпления –
убийства, изнасилвания, блудства, грабежи, кражби, измами и др.,
поради modus operandi в съзнанието на пострадали или свидетели
остават следи от извършителя или определен предмет, възприети
посредством човешките сетива – очите, ушите, обонянието и вкуса.
Налице е когнитивен процес, при който информационният поток остава в съзнанието на индивида във вид на визуални, звукови, мирисови и вкусови образи. Съхранени в паметта, същите позволяват на
последващ етап да бъде извършено разпознаване. При същото се
сравнява образът на вече възприетия обект с предявения му обект.
Една от формите на осъществяване на идентификационен процес
за установяване на сходство между запаметения образ и конкретно
лице е оперативното разпознаване. Чрез него оперативно-издирвателните органи стесняват кръга на лицата – възможни извършители
на престъплението, проверяват се факти и обстоятелства, свързани
с разследваното събитие, както и издигнатите версии.
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Същност и нормативна уредба на оперативното разпознаване
„Оперативно разпознаване“ е термин, наложил се в науката и
практиката като форма на извършване на идентификационен процес. Нормативната му уредба се съдържа в чл. 10, ал. 1, т. 4, от
ЗМВР.1 Същото за разлика от разпознаването по реда на НПК не е
процесуално действие, а извънпроцесуален оперативен способ –
мероприятие.2 Законът не посочва реда за провеждане на оперативното разпознаване, а само възможността за извършването му
при осъществяване на оперативно-издирвателната дейност, насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност,
опазване на обществения ред. Поради това при провеждането му
следва да бъдат спазвани утвърдените в криминалистиката правила
с оглед на гарантирането на обективността и максималната достоверност на получените резултати. Този издирвателен способ често
се прилага в комбинация с други с оглед на създаване на благоприятна среда за постигане на целения резултат. Така например преди
и по време на негласната идентификация за създаването на благоприятна обстановка, позволяваща извършването ѝ, е възможно да
бъде осъществена оперативна комбинация. Изцяло в императивната власт на оперативно-издирвателните органи съобразно обективните обстоятелства е възможността да бъдат създадени оптимални
условия при извършване на оперативното разпознаване с оглед на
обективността на идентификационния процес.
Оперативното разпознаване според целите си се провежда
под две форми:
1) в хода на оперативна проверка с цел „предотвратяване и
пресичане на престъпления, издирване на лица и вещи, представляващи оперативен интерес, привличане на лица към доброволно
сътрудничество и т.н.“3;
2) в хода на провеждане на разследване на престъпления с
оглед на събиране на извънпроцесуални данни – за участието на
дадено лице в извършеното престъпление или за използването на
определен предмет по време на престъплението, – които впоследствие да бъдат проверени и закрепени по реда на НПК.

1

Закон за Министерството на вътрешните работи. – В: ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.,
изм. ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ..., изм. и доп. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.
2
Каймеджиев, Хр. Теория на оперативно-издирвателната дейност. София: Фенея,
2005, с. 70 – 106.
3
Стоянов, С. Класификация на видовете оперативно-издирвателни мероприятия. –
В: Бюлетин на факултет „Полиция“, бр. 32, 2013, с. 39.
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При разследването на престъпления оперативното разпознаване може да бъде разделено на два вида в зависимост от предмета на разпознаване и целения резултат:
1) Косвено разпознаване – неговата цел е да бъде получена
информация относно възможността за установяване на заподозряното лице като извършител на престъплението посредством друг обект
на идентификация. При косвеното разпознаване на пострадалото лице се показва характерна вещ на извършителя, съдържаща строго
индивидуални признаци, която пострадалият е възприел и впоследствие описал в хода на извършено процесуално-следствено действие,
разпит или при проведена беседа. Например при получен сигнал за
кражба пострадалият е възприел образа на извършителя, а също така и факта, че се е придвижвал с велосипед, като описва подробно
лицето и велосипеда, цвета, формата, характерни белези от износване вследствие на употреба. На лицето се показва велосипедът на
извършителя. При получаване на положителен отговор, че това е велосипедът, се пристъпва към разпознаване на дееца по реда на НПК.
2) Пряко разпознаване – основата за провеждането му е криминалистическата регистрация на лица, свързана с осигуряване на
информация, необходима за издирване и идентификация на различни видове обекти и за бързо и ефективно разкриване и разследване на престъпления. Базира се основно на две регистрационни системи, използвани едновременно за нуждите на оперативноиздирвателната дейност при разследване на престъпления: регистрация на престъпници по признаци на външността и регистрация на
престъпници по начин на извършване на престъпления (modus
operandi systems). Външните признаци на установените извършители на престъпления се фиксират посредством фотоснимки, които се
подреждат във фотоалбумни картотеки, систематизирани по състав
на престъпленията и начин на извършването им, а за допълнителна
детайлизация – по пол, възраст, етническа принадлежност, ръст и
други признаци на външността на лицата.
Механизмът на оперативното разпознаване е основан на два
основни процеса (стадия) – формиращ и опознавателен.4 Първият
обхваща психологическия процес на възприемане, запомняне и
съхранение на признаците, характеризиращи обекта. Създава се
негов мислен модел, който се използва като еталон при бъдещото
отъждествяване с предоставен обект. При опознавателния стадий
протича мисловен идентификационен процес, при който се установява сходството или липсата на такова между предоставения за
разпознаване обект и съхранения образ, както и документиране на
получения резултат. Процесът на идентификация, свързан с възприемане, запомняне, съхранение, възпроизвеждане на образа на
4

Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей. Москва, 1967, с. 258 – 260.
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определено лице или предмет и наслагването му спрямо конкретно
лице или предмет, за да бъде установено сходство, протича в психиката на разпознаващия независимо от субекта, провеждащ разпознаването.

Разлики между оперативното разпознаване и разпознаването като действие по разследването
Въпреки очевидните сходства в идентификационния процес
при оперативното разпознаване и разпознаването, провеждано по
реда на НПК, между двете се наблюдават редица разлики по отношение на субектите, регламентиращата ги нормативна база и фиксирането на резултатите. Първата съществена разлика между двата
вида разпознаване е в субектите, които го осъществяват. Субекти
на оперативното разпознаване са оперативни работници, докато
при процесуалното разпознаване са разследващ полицай, следовател, прокурор или съдия. Докато при оперативното разпознаване
няма ясно посочен нормативен ред за провеждането му, а се използват утвърдени правила от криминалистиката, то при процесуалното
разпознаване е налице строга процесуална регламентация, нарушението на която води до изключване на получените резултати от
доказателствения материал. При оперативното разпознаване липсват факултативно необходимите процесуални фигури на поемните
лица и няма как да бъде иначе поради негласния характер на същото в редица случаи. При използването на този способ не се изготвя
протокол за извършеното действие. Възможно е изготвянето на такъв, но същият не притежава процесуална стойност. Докато при
процесуалното разпознаване по реда на НПК същият е задължителен елемент. При разпознаването, проведено като действие по разследването, се допуска възможността лицето, което следва да бъде
идентифицирано, да бъде разпознато по фотоснимка единствено
когато е невъзможно да се осигури самото лице. Докато при оперативното разпознаване идентификация се извършва предимно по
снимки. Възможно е поради тактически съображения на пострадалия да бъде показано физическо лице (заподозряно като извършител на престъплението) с оглед на идентификацията му. При тази
форма на оперативно разпознаване поради факта, че същото не е
сред сходни или еднородни обекти, последващо разпознаване по
реда на НПК е невъзможно.

Ред за провеждане на оперативното разпознаване
Обективността на получените резултати от оперативното разпознаване изисква то да отговаря на определени условия при про62
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веждането му. Както беше посочено вече, не съществува процесуална нормативна база по въпроса. Поради това при провеждането
на оперативното разпознаване следва да бъде използван установеният ред в НПК5 и да бъдат реципирани утвърдените правила от
криминалистиката след моделиране в зависимост от обективните
възможности и нужди на оперативно-издирвателната дейност. По
този начин се гарантират обективността на разпознавателния процес и ограничаването на възможността от грешки.
Оперативното разпознаване протича в три стадия – подготвителен, идентификационен и заключителен. При всеки един от тях се
спазват определени правила с оглед на обективността на идентификационния процес. Подготовката на оперативното разпознаване
включва: 1) определяне на времето и мястото за осъществяване на
разпознаването; 2) подбор на лицата, които ще участват в разпознаването; 3) осигуряване на необходимия/необходимите обекти за
разпознаване.
Факторът време е от съществено значение по отношение на
извършването на оперативното разпознаване. Когато резултатите
от него са част от извънпроцесуалния ред, свързан с разследване
на престъпление, то следва да се проведе в последващ период,
след извършване на процесуалното действие разпит. Придобитата
информация по време на разпита следва да съдържа данни относно
следните обстоятелства: общите физически, анатомични, функционални и съпътстващи признаци6 на външността на извършителя,
възприети от свидетеля; състояние на възприемащия субекта по
време на процеса (спокоен, нервен, превъзбуден, уплашен и т.н.);
условията, при които е бил възприет обектът; продължителността
на времевия интервал на възприемане; налице ли е възможност да
бъде разпознат обектът и т.н. Анализът на придобитата информация по време на разпита е насочващ относно това до каква степен
лицето, което следва да установи тъждество с определен обект, е
запечатал в съзнанието си факти, свързани с образа на същия, и
способен ли е да ги възпроизведе, наслагвайки ги (сравнявайки ги) с
предоставените му за разпознаване фотоизображения. Несъмнено
липсата на ясен спомен за външните белези на извършителя ограничава възможността за провеждане на каквото и да е разпознаване
и е своеобразна отворена врата към съзнанието на свидетеля за
възприемане на нов образ, напълно различен от този на действителния извършител, или за допълване на съществуващия неясен
спомен, за визията на същия с допълнителни детайли. Не е изклю5

Виж чл. 169 – 171, от Наказателнопроцесуалния кодекс. – В: ДВ, бр. 86 от
28.10.2005 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ..., изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 9.08.2016
г., доп. ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.
6
Михайлов, Г. Криминалистика. София: Свят. Наука, 1999, с. 153 – 158.
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чено разпознаващото лице да не е в състояние да опише външните
признаци на съответния обект, но да заяви готовност, че ако отново
получи възприятия за него, ще може да го идентифицира. Описанието в подробни детайли на индивидуалните признаци на човек или
вещ поначало е по-трудно, отколкото тяхното разпознаване. Докато
разпознаването на лица е естествен процес, съпътстващ индивида
от самото му раждане (всяко кърмаче разпознава безпогрешно майка си), то словесното изразяване на външните признаци е нещо
последващо придобито, като възможността на отделния субект да
го прави зависи от неговите индивидуални качества (възраст, речников запас, възможност за правилно изразяване и т.н.). Колко от
нас могат да направят обстоен словесен портрет на първия си учител, най-добрия си приятел, колегата си и т.н., но въпреки това могат да го разпознаят безпогрешно. Въпреки че не са налице изисквания по отношение на помещението, в което ще се извърши оперативното разпознаване, същото следва да осигури някакво уединение. Стаята, в която ще се проведе, трябва да е максимално изолирана от външни шумове, както и да няма възможност за случайно
влизане на странични хора, които да прекъсват процеса. Стаята
трябва да е семпло обзаведена, без излишни мебели, картини,
снимки и други неща, които биха могли да разсеят вниманието на
разпознаващия.
Подборът на лицата, които ще участват в оперативното разпознаване, стои на дневен ред единствено в случаите, когато наблюдаваният обект е възприет от няколко лица едновременно и същите изразяват готовност да го разпознаят. При тази ситуация с оглед на процесуалната икономия и свеждането до минимум на възможността за промяна на възприетия образ от страна на свидетелите, които са го наблюдавали в ограничен период, при неблагоприятни условия за възприемане и влошени общи физическо и психическо състояние, влияещо върху възприятията им, следва да се изберат едно или две лица от тях, които са наблюдавали обекта при найблагоприятни условия. Разпознаването с участието на останалите
идентифициращи субекти се извършва в рамките на действието по
разследване разпознаване.
Подборът на обектите за разпознаване е от съществено значение при провеждането на оперативното разпознаване – има минимални изисквания по отношение на броя на предоставените фотоизображения, като минимално необходимото количество е четири
изображения (препоръчително е да се предоставят поне десет, за
да се разсее всяка форма на съмнение за промяна на възприятията). Те следва да бъдат съобразени с описанието на идентифицируемия обект, изложено от разпознаващия. Изображенията трябва
да отразяват различните обекти еднотипно (в една и съща поза –
профил или анфас, седнал или прав), в еднаква част (цял ръст или
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само лице) и с еднакъв размер. Препоръчително е да се използват
фотографии, изобразяващи само лицата на обектите в анфас.
Към идентификационния стадий на оперативното разпознаване се пристъпва при наличие на положителен отговор по отношение
на факта, че в съзнанието на разпознаващия е запазен ясен спомен
относно външния вид на извършителя и че е способен да установи
наличие или липса на сходство с определено лице. Преди предоставянето на албума следва да се разясни на разпознаващия, че
предоставените му изображения са на лица, извършили криминални
прояви, и че е възможно извършителят на престъплението да е
сред тях, но това е само хипотетична възможност, тъй като същият
може да е новопроявяващо се или гастролиращо лице, чиято фотография не фигурира в албума. Изясняването на това обстоятелство отстранява предубедеността от страна на свидетеля, че извършителят на деянието задължително присъства във фотоалбума, и
прегражда пътя за произволно посочване от негова страна на лице,
основаващо се на минимално сходство. По време на самото оперативно разпознаване оперативният работник е само наблюдател, отразяващ резултатите от проведеното действие. Недопустими са
всякакви насочващи реплики, свързани с фокусиране на вниманието
на разпознаващия към конкретно лице: „Човекът, който гледате в
момента, е в затвора, но обърнете внимание на тази снимка – това
лице е на свобода и извършва точно такива престъпления“.
По отношение на продължителността на самото оперативно
разпознаване същото не е свързано с конкретен срок, при нужда
може да бъде прекъснато и подновено след пауза за почивка при
поискване от разпознаващия.
Оптималният резултат, който може да бъде постигнат при
оперативното разпознаване, е: 1) Да бъде категорично идентифицирано конкретно лице или предмет; 2) Да се получи неопределен отговор, който не идентифицира, но и не отхвърля тъждество с определени обекти (колебание между две или повече снимки на лица
при сходство между визуалните белези на същите). Наличието на
подобно колебание е нещо напълно естествено, тъй като, за разлика от процесуалното разпознаване, при което се получава „комплексно възприятие за наблюдавания обект – външни признаци, глас,
говор и др.“7, при оперативното разпознаване обектите са статични
и представляват единствено изображения, отразяващи структурата
на лицата на отделните индивиди. Показваните фотоси са актуални
към момента на изготвянето им, но с течение на времето настъпват
изменения във външния вид на обектите, породени от природния
процес на стареене, както и от процеси, предизвикани от самите лица, – скъсяване, респективно удължаване на косата, промяна на
7

Кунчев, Й. Криминалистическа тактика. София: Албатрос, 2004, с. 369.
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цвета ѝ и др.; 3) Да не бъде идентифициран обект сред предоставените обекти.
Заключителният стадий е свързан с документиране на резултата от разпознаването. След приключване на разпознавателния
процес провелият го изготвя документ, отразяващ получените резултати, – докладна записка, протокол или справка. Реквизитите на
този документ следва да обхващат факти относно: 1) датата на извършване на оперативното разпознаване; 2) самоличността на разпознаващия; 3) броя на предоставените обекти; 4) самоличността на
идентифицираното лице, респективно на лицата, по отношение на
които е налице колебание; 5) поредния номер на фотоснимката на
посоченото лице в албума за разпознаване; 6) разясненията от
страна на разпознаващия по какви белези е извършил разпознаването; 7) оценката от страна на оперативния работник на поведението на разпознаващия по време на разпознаването, констатираните
неточности относно първоначално заявеното описание, направените идентификационни изводи и др.

Използване на резултатите от проведеното оперативно
разпознаване в процеса на разследване на престъпления
Заключенията, изведени от оперативното оперативно разпознаване, са основа за планирането на последващи оперативноиздирвателни мероприятия, а също така и на действия по разследването. Получените резултати не могат да бъдат използвани в
наказателния процес в първичния си вид, а следва да бъдат пресъздадени чрез съответните процесуални действия по реда на НПК.
В нашата процесуална практика е спорен въпросът относно влиянието на оперативното разпознаване върху обективността на последващото разпознаване по процесуален ред. Налице са редица
сериозни научни изследвания в тази област, подкрепящи тезата, че
това процесуално-следствено действие влияе негативно и значително увеличава възможността от грешки в идентификационния
процес при процесуално разпознаване.8 Поради това е необходимо,
преди да вземе решение за извършване на оперативно разпознаване в хода на разследване на престъпление, оперативноиздирвателният орган да съгласува действията си с разследващите
органи. Проблемът възниква в случаите, в които броят на можещите
да извършат идентификация е сведен до един поради възможността от суспендиране на пътя за провеждане на последващо процесуално разпознаване. При наличието на две и повече лица този проблем се решава чрез извършване на оперативно разпознаване с
8

Видолов, Ив. По някои въпроси на разпознаването. – В: Теза, бр. 5, 2013, с. 107 – 113.
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едното лице и на базата на получените резултати провеждане на
процесуално разпознаване с второто лице.

Заключение
Оперативното разпознаване се отличава със собствена специфика. Ролята му в процеса на идентификация на лица в началната фаза на разследването, характеризираща се с липса на данни
относно извършителя, е неоценима. Липсата на нормативна база
налага използването на утвърдени тактически правила за провеждането му в областта на криминалистиката, за да бъде гарантирана
обективността на получените резултати. Докато в редица държави
спорът относно използването на оперативното разпознаване е решен кардинално чрез забрана за провеждане на процесуално разпознаване при вече извършено оперативно разпознаване, то у нас
този въпрос не е решен. Налице са различни течения в практиката
по отношение на този въпрос, водещи до противоречия. Следва да
бъде отчетен и фактът, че в началото на повечето разследвания
количеството
информация
от
проведените
оперативноиздирвателни мероприятия и процесуални действия при разследването на престъпления не е в необходимия обем за разкриване на
извършителя на престъплението. Типичен пример са случаите, при
които самоличността на извършителя е неизвестна, но са налице
данни относно външните му признаци. Правилното използване на
тези данни е в състояние да доведе до неговата идентификация.
Изграденият словесен портрет отговаря на профила на сравнително
голям брой криминално проявени лица. Немислимо е в тези случаи
да се пристъпи към процесуално разпознаване на всички тях и е абсурдно от разследващите органи да се очаква именно това. Приемането на подобна хипотеза превръща процесуалното разпознаване в самоцелно, безсмислено и нескончаемо действие, при подготовката на което следва отново и отново разпознаващият да изяснява факти, свързани с възприетите особености на извършителя и
обстоятелствата, при които го е наблюдавал. Единствен изход от
това положение е да се очертае и стесни кръгът на заподозрените
лица чрез провеждане на оперативно разпознаване, свеждащо последващото разпознаване по реда на НПК до едно или няколко лица.
Оперативното разпознаване се явява гаранция за бързина, ефективност и процесуална икономия на процеса по разследване. От
успеха му зависят в голяма степен какви доказателства ще бъдат
събрани и техният обем. Това обаче не решава въпроса за обективността на резултатите при повторен идентификационен процес, по
процесуален ред. Като се има предвид горното, е необходимо в бъдеще провеждане на обективно изследване, почиващо на факти, за
еднозначното решаване на проблема.
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ЦЕНОВИ ВОЙНИ – ПРЕДВИЖДАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И СПРАВЯНЕ С ТЯХ (НО САМО АКО СЕ НАЛАГА)
проф. д-р Иванка Костова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
PRICE WARS – ANTICIPATING, PREVENTING AND TACKLING
(ONLY IF NECESSARY)
Prof. Ivanka Kostova,PhD
Plovdiv University „Paisii Hilendarski“
Abstract: This article describes the conditions that can lead to a price war,
how to recognize early on these prerequisites, how to analyze the direction of
possible threats from competitors and their intensity, what type of strategy and how
best to prevent the start of a price war, if it all possible. Describe basic principles of
conducting a price war if it is inevitable.
Keywords: price, war, anticipating, competitor

В търговските войни, както във всички съвременни военни
конфликти, няма победители, вероятно с изключение на онези, които запазят неутралитет.
Следователно направете всичко в границите на разумното, за
да предотвратите избухването на ценова война. А в случай на такава запазете неутралитет колкото е възможно по-дълго.
Най-добрият начин да предотвратите ценова война е да изглеждате способни да спечелите такава или поне да нанесете значителни щети на другата страна в случай на провокация и възникване
на ценови конфликти. А това означава: очаквайте най-доброто във
всички случаи, но бъдете подготвени за най-лошото, оттук следва и
настоящата статия.

Справяне в екстремна конкуренция
Успехът или неуспехът на дадена стратегия зависи твърде
много от наличието на тактически умения. В този смисъл в настоящата статия се разглеждат положенията на екстремна конкуренция
(или война) от гледна точка както на стратегическите, така и на тактическите перспективи.
Нека започнем с един хипотетичен сценарий: да кажем, че пазарът на основен и доходоносен за вас продукт се свива. Мъдро по
отношение на действията би било:
 да имате предвид някои съображения;
 да съблюдавате за нещата, които НЕ трябва да правите.
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В случай, че пазарът се свива:
Трябва да сте абсолютно сигурни, че това е конкретната ситуация и никой не ви атакува. Ако е налице стагниращ пазар, трябва
да разберете (или поне да се поинтересувате) какви са причините
за това. Твърде възможен вариант е икономическият цикъл да е
навлязъл във фазата на рецесия или просто икономическият сектор,
от който произтича търсенето на вашите продукти, да изпитва затруднения (например ако сте в туристическия бизнес негативна
промяна в разменния курс между националната и чуждестранната
валута, във връзка с която предлагате туристически дестинации, може да предизвика спад на резервациите. В такъв случай би
било добре да потърсите други дестинации). Съществува обаче и
възможност продуктът да е достигнал етапа на спад от жизнения
цикъл. Ако това е така, общо взето, потърсете алтернативни продукти и/или алтернативни пазари.
Основните неща, които трябва да запомните, ако се наблюдава спад в бизнеса ви, са:
 Ниската цена няма да компенсира недостатъците на продукта или лошото обслужване.
 В режим бизнес-на-бизнес ниската цена работи във ваша
полза само ако предлагате на крайни клиенти/потребители.
 Препълнените канали ще се отпушат сами.
 Ниската цена НЯМА да доведе до подем в търсенето във
фазата на спад от жизнения цикъл на продукта.
При стагниращ пазар съществуват седем неща, които не трябва да правите.
Те са:
 Не бъркайте слуховете с реалността, внимавайте – ценовите войни започват от потребителите.
 Не смесвайте спада в продажбите с намаляването на пазарния дял.
 Не приемайте цените като единствен виновник за спада в
продажбите.
 Не се фокусирайте изцяло върху цените на определени
продуктови групи за сметка на други.
 Не чакайте кризата да се разреши от само себе си.
 Не сваляйте цените, преди да е необходимо.
 Не бъдете заблудени, че предлагате подходящата цена по
всяко време.
 Най-добрите специалисти по ценообразуване предпочитат
да избягват ценовото съревнование.
 Ефектите от агресивното ценово конкуриране са винаги
негативни и траят много повече от предварителните очаквания. По70
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голямата част от ценовите войни не са резултат от международен
натиск по посока на понижение на цените – те се дължат най-често
на преувеличение от страна на другите.
 Добрата и бърза маркетингова информация няма аналог.
В допълнение към сегментирането на ниши титулярът може
да добави допълнителна стойност. Добавянето на уникални
стойности (по вид и качество), които конкуренцията не може да
предложи, е още един добър начин да защитите потребителите си.

Защо ценовите войни трябва да бъдат избягвани?
 Рентабилността бива силно засегната от поддържането на
ниско ценово равнище.
 Индустриалната рационализация се появява за кратко.
 Ниските цени променят пазарните очаквания и подкопават
стойността на продукта.
 Ценовите предимства рядко са устойчиви.

Лидерът
Този тип пазарни участници имат най-силната позиция на пазарния сегмент. Лидерите могат да предприемат атака, но само ако
са провокирани. Те имат много за губене и ако са достатъчно благоразумни, ще се стараят да не провокират ценова война. В повечето случаи обаче, ако забележат надвисналата опасност, ще искат,
така да се каже, „да получат отмъщение на първо място“. Ако бъдат
нападнати, можете да очаквате от тях да се защитават възможно
най-активно. Ако това описание подхожда на бизнеса ви, то вие на
всяка цена трябва, от една страна, да избягвате подценяването, а
от друга, да имате на разположение работеща маркетингова информационна система по всяко време.

Претендентът
Претендентите притежават силна, но същевременно найнесигурната пазарна позиция. Те могат да понасят атаки и от двете
страни, т.е. както от по-големите, така и от по-малките фирми на
пазара. В този смисъл те също се нуждаят от професионална система за информация под ръка по всяко време. Също следва, че ако
бъдат атакувани, ще защитават мощно позициите си и ако вие сте
инициатор на атаката, не очаквайте да отстъпят лесно.
От позициите на лидер на пазара би било разумно да поддържате добри взаимоотношения с този тип конкуренти. Въпреки че
формирането на картели е незаконно на повечето пазари в разви71
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тия и развиващия се свят, това не означава непременно, че опитите
за създаване на „подреден пазар“ преминават границата.
Намирайки се хипотетично „между чука и наковалнята“, претендентите трябва ежедневно да си пазят гърбовете, но трябва да
обръщат внимание и на случващото се пред тях. Ако те възприемат
заплахата за реална, от тях може да се очаква да атакуват, и то често много агресивно.

Последователят
Последователи са фирмите, които в сравнение с мащабите си
могат да загубят най-много при евентуален конфликт. Ценовата
война за тях може да има катастрофален ефект и да завърши с
унищожението им. Така че наред с лидерите, последователите нямат никакъв интерес от предизвикването на раздвижване. Но за
разлика от лидерите, последователите не разполагат с ресурсите
да предизвикат такова неравновесие, дори и умишлено.
От това следва, че последователите са пасивни по природа.
Те често не могат да си позволят професионална маркетингова информационна система и поради това разчитат на наблюдение на
по-големите участници, разчитане на техните мотиви за действие от
гледна точка на минал опит, изграждане на очаквания за случващото се на пазара от позициите на разумния миротворец. Ако е налице
някаква форма на „подреден пазар“ в бизнес сферата, те ще са
силно заинтересовани от поддържането на установеното примирие.
Все пак, ако по-малките участници предприемат атака, може да се
очаква от тях да се защитават активно и да потърсят обединение на
силите с по-големите играчи.

Микроагентът
Дребните стопански агенти могат да надхвърлят нишите или
микросегментите си. Ако са твърде интелигентни, ще осъзнаят липсата на смисъл в провокирането на по-големите пазарни участници.
Често обаче те са самоуверени и вярват, че техните текущи ниши са
защитени от посегателство, и това ги мотивира да действат агресивно по отношение на многобройните ниши на лидерите и последователите на пазара. Ако тази самоувереност един ден ги доведе
до търговския еквивалент на минно поле, те много лесно могат да
дезертират от фронтовата линия.
Ако вие сте такива дребни стопански агенти (и следователно
удовлетворявате крайно специфичното потребителско търсене
на нишите), е разумно за вас да останете предпазливи и ограничени по отношение на агресията в действията си.
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Каква връзка има всичко това с начина, по който управлявате пазарното ценообразуване като интегрална част
от вашия бизнес?
В основни линии означава по всяко време да:
 познавате добре пазарите, на които оперирате;
 познавате добре своите конкуренти.

Характеристика на релацията силни – слаби конкуренти
Ето няколко примера, които следва да се тълкуват като събирателен списък на отличителните черти у конкурентите ви, на които
трябва да обърнете особено внимание.
Таблица 1. Характеристика на конкурентите
Силните са склонни да бъдат
Бдителни
Агресивни
Гъвкави
Иновативни
Фокусирани върху ефективността
Фокусирани върху растежа
Разчитат на лоялни клиенти

Слабите са склонни да бъдат
Сънливи
Покорни
Отпуснати
Незаинтересовани
Фокусирани върху рационализацията
Фокусирани върху приходите
Разчитат на скептични потребители

Имат растяща пазарна капитали- Пазарната капитализация е в застой
зация (увеличение в цената на
(нямат увеличение в цената на акциакциите)
ите)

Горната таблица показва боеспособността на вашите конкуренти, но за добрия мениджър е необходимо да знае дали те представляват някаква заплаха и ако да, в каква степен. Заради това е
необходимо да въведем още една класификация, която подразделя
конкурентите на „добри“ – такива, които са предсказуеми и склонни
да действат логично, и „лоши“ – които по-често изглеждат непоследователни в поведението си и следователно имат склонността да
бъдат непредсказуеми.

„Добри“ срещу „опасни“ конкуренти
Ето още няколко примера с кратко разяснение.
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Таблица 2. Предсказуеми (добри) и непредсказуеми (опасни)
конкуренти
Характеристики
Добри
Опасни
Реалистичен
Амбициозен
Капацитет (ресурси)
Предсказуеми
Непредсказуеми
Цели
Съобразно цената
Стратегии Съобразно печалбите
Реалистично
Оптимистично
Определяне на пазарния дял
Фокусирана
С широк обхват
Насоченост
Диференцирани
Модификации (копиране)
Оферти

Капацитетът на конкурентите може да разкрива в широк аспект моментното състояние на бизнеса им. Само наивниците биха
започнали война без необходимите човешки и материални ресурси
за водене на сражения. Освен това съвременните постулати изискват фирмите да бъдат възможно най-ефективни, особено що се касае до парите на акционерите. Така че парите, които не могат да
бъдат продуктивно използвани, често биват връщани обратно на
акционерите. И ако пренебрегнете тази максима, е много вероятно
да отговаряте именно пред тях.
В този смисъл изобилието на немобилизирани ресурси може
да е ясен индикатор, че конкурентите ви кроят нещо, което в много
случаи може да се окаже подготовка за конфронтация.
По подобен начин предсказуемостта или непредсказуемостта
на целите на конкуренцията може да бъде източник на успокоение
или тревоги.
Задайте си въпроса на какъв тип стратегия разчитат конкурентите ви за заемане на предимства или са изцяло зависими от
цените. Тези от тях, които подбиват цените ви чувствително, без
очевидни предимства по отношение на разходите, ще трябва да
възстановят загубените си доходи по някое време и това може да
стане за сметка на вашите клиенти, ако не внимавате.
Когато вашите конкуренти преследват увеличение на пазарния дял, дали разчитат да привлекат клиенти, като използват логически подходи към ясно определени целеви групи, или техните подходи са твърде оптимистични и опортюнистични. Ако си имате работа с вторите, внимавайте, следващата цел могат да бъдат ВАШИТЕ
клиенти.
Дали вашите конкуренти се насочват към клиентите (в случая
към тази част от тях, която желаят да привлекат за ваша сметка)
след предварителен логически подбор и с мотивирани търговски
предложения, т.е. с определен фокус на бизнеса.
Какво всъщност предлагат на техните целеви групи (или на
онези, които конкуренцията се надява да направи свои клиенти в
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бъдеще)? Дали разчитат на ясно диференцирани потребителски
стойности в сравнение с вашите, или по-скоро се стремят да предложат модифицирано копие на потребителските стойности на вашия
продукт? Колкото повече от характеристиките на вашите конкуренти
попадат в дясната колона, толкова по-големи са заплахите и опасностите, с които ще трябва да се справяте в бъдеще.
На последно място в този списък поставяме възможностите на
вашите опоненти да се конкурират посредством офертите си (или
търговските предложения). Ако те предпочетат да се конкурират
чрез модификации и копиране на продукти, т.е. с нещо почти неотличимо по отношение на продуктовите характеристики, предимства
и ползи, единственото преимущество, което биха могли да имат, е
по-ниската цена, произтичаща от възприемането на агресивен маркетингов подход или поради чувствително по-ниските разходи за
производство.

Същинските причини за ценовите войни
Грешно разчитане/престараване спрямо конкуренцията
 Грешно тълкуване на ценовите сравнения/липса на ценово
сравнение
 Грешно разчитане на отстъпките
 Грешно разчитане на конкурентния риск
 Грешно разчитане на намерението на конкурентите
Симптоми, които трябва да бъдат наблюдавани
Преднамерени конкурентни действия като:
 ценова стратегия на проникване;
 конкурентите завземат пазарен дял чрез агресивен маркетинг, включващ ценообразуване.
Пазарни промени като:
 намаляващ брой конкуренти на вашия пазар;
 по-високи бариери за навлизане на пазара;
 развитие на разходни предимства.

Как да избегнете ценова война
 Избягвайте предприемането на остри ответни мерки
спрямо промяната в ценообразуването на конкурентите
- Ако мислите, че трябва да отговорите по някакъв начин, използвайте неценови средства.
- Ако е необходим ценови отговор, то действайте в някакви
граници, прецизно и с възможност за „връщане назад“, ако другата
страна сигнализира, че не е имала намерение да атакува бизнеса ви.
 Преценете правилно ценностите
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– Инвестирайте в проучването на източника и количеството на
потребителските предимства, които биха ви поставили пред конкурентите.
– За да установите ниво на цените, отговарящо на ценностното предимство, което имате.
 Представете цената по подходящ начин
- Което значи да представите ясно и недвусмислено връзката
ѝ с ползите, участващи във вашия общ „пакет“ от ползи.
 Експлоатирайте пазарните ниши винаги, когато можете
- Били те канални ниши, или
- Продуктови ниши.
Но ако всичко друго се провали, е възможно да нямате друга
алтернатива, освен да се борите, така че е добре да бъдете запознати със:

Принципите на войната
Офанзивната битка и справянето с всекидневния натиск
върху цените.
Генералните принципи на всяка битка
1. Не бъдете този, който стартира ценовата война. Все пак,
ако ценова война е „обявена“ срещу вашия бизнес, тогава:
2. На всяка цена запазете спокойствие, не я приемайте лично; опонентът, който изпусне нервите си, е най-често този, който
впоследствие губи.
3. Преценете ситуацията – или с други думи кое представлява най-голяма заплаха в дългосрочен и в краткосрочен период. Съберете на едно място колкото се може повече хора и анализирайте
ситуацията – колкото повече различни гледни точки се проявят, толкова по-добро ще бъде финалното ви решение. Това обаче съвсем
не означава, че прехвърляте отговорността за това решение – с такива действия вие бихте имали по-широка перспектива.
4. Изберете кога и къде ще атакувате. Дайте най-доброто от
себе си, за да не влизате в ценова битка там, където иска атакуващият.
5. Не водете две или повече битки едновременно.
6. Поемете и поддържайте инициативата. Целта е да нарушите баланса на опонентите си. И в момента, в който те загубят баланс, не им позволявайте да се „върнат в играта“. Направете всичко
възможно, за да не им позволите да си възвърнат контрола върху
ситуацията. Така че изберете кога и къде да ударите и как възнамерявате да постъпите след това, но задължително го направете,
ПРЕДИ да извършите офанзивата – веднъж влезли в битка, възможността за планиране ще бъде нищожна.
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7. Бъдете безмилостни, бийте се до смърт, в противен
случай няма смисъл.
8. Не се колебайте – скоростта е най-важна. Това не значи,
че трябва да погазите точка 2, според която трябва да запазите спокойствие, но е нужно да бъдете с ясна идея, с ясна мисъл и решителен.
9. Поставете си ясна „военна“ цел и ПОДДЪРЖАЙТЕ ТАЗИ
ЦЕЛ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ!! За да изберем офанзивна ценова
стратегия, трябва да знаем каква е целта ни в предстоящата ценова
война!
Ето няколко основни цели на ценовата война:
 Да предотвратим атаки от конкурентите за в бъдеще;
 Да изместим определен конкурент;
 Да „убием“ определен конкурент;
 Да постигнем ценова стабилност и т.н.
Целите на ценовите войни следва:
 да бъдат свързани с фирмените цели;
 да бъдат свързани с възможностите на организацията;
 да отразяват бизнес средата на организацията;
 преди всичко да са:
- специфични (точно определени);
- измерими;
- изпълними;
- реалистични;
- времево ориентирани и проследими.
10. Подсигурете вашите основни зони/линии на доставка.
11. Поддържайте високо ниво на морал сред подчинените си.
12. Защита в дълбочина.
13. Предприемете офанзивни действия.
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Introduction
Social entrepreneurship is regarded as an important source of social, economic and environmental wealth, and many scientists are actively researching this area. National and foreign scientists consider the
evolution of social entrepreneurship, analyze the essence and its concept, define its features and characteristics of social enterprises, develop
and improve a classification of social entrepreneurship types. In scientific
literature it is not always possible to meet a holistic approach to the study
of the essence and challenges of social entrepreneurshipт [1].
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The main part
Social entrepreneurship is developing in many countries, including
America, UK, Spain, Italy, India, Egypt, Poland, Russia and Kazakhstan.
The most successful social entrepreneurship is implemented in the UK,
Germany and the Netherlands, where entrepreneurial activity with the
use of innovative methods in the production is aimed at the implementation of the social importance services and goods. In the UK and France
the share of social economy, accounts for up to 10% of GDP. For example, in the UK employs around 70 thousand social entrepreneurs. Survival of social projects is much more than a simple business. At least 50
percent of the social enterprise income should be routed to a business.
In some UK companies to service the company takes 25 percent of earnings, and the other 75 percent go into business.
In General, international practice – 30-40 percent of the income of
NGOs are grants, subsidies, sponsorship, and the rest of the organization's budget is the profits from any commercial activities.Social entrepreneurship in these countries demonstrates the close cooperation with
representatives of Central and municipal government and with the municipal administrations, which are actively involved in the condemnation
of the critical issues associated with the urban system development [2].
Main concepts „social entrepreneurship“ and „social entrepreneur“
became widely used in the 1980-ies, thanks to the efforts of researchers
Bill Drayton and Charles Ledbetter. Social entrepreneurship is based on
a General theory of entrepreneurship and builds on its fundamental principles. In the group of scientific researchers studying the nature and development of social entrepreneurship in the international practice and
includes G. Dees, G. Stevenson, D. Tompon, D. Mair, D. Austin, A.
Nichols, S. Zachary and others.
In international practice, social entrepreneurship is an enterprise
engaged in innovation activities with social objectives and making profit –
commercial organizations; do not put the goal of profit – nonprofit organizations; combining the combination of the commercial and noncommercial approaches – corporate organizations [2].
Thus, social entrepreneurship is the process of the social mission
implementation and visions to address social challenges through the application of innovative approaches and preserve financial stability, which
makes the maximum social value and impact on the community.
Social entrepreneurship should provide: creation of social values
with a purpose, recognition and enforcement opportunities to create social value, innovation, tolerance with the risk in activities, refusal to accept limitations in available resources [3].
The main criteria of social entrepreneurship include:
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– Social impact (focus on the solution or mitigation of specific social problems);
– Self-sufficiency and financial sustainability (independence from
permanent external financing);
– Innovation (new approaches, new ways of solving long-standing
social problems);
– Entrepreneurial approach (the ability of the social entrepreneur to
see an empty market niche, find opportunities to accumulate resources
to develop new solutions that have a lasting positive impact on society as
a whole);
– Scalability (increase in scale of social enterprises activities and
sharing the experience with the aim of increasing social impact).
Regarding sources of social entrepreneurship, these include: donations from individuals (including private, membership fees), the social
order and the company selling products and services to an international
organization.
Today, we can allocate at least three approaches to the concept of
„social entrepreneurship“:
1. The first group of definitions focuses on the fact that social entrepreneurship is the creation of commercial enterprises with a social purpose. The disadvantage of this approach is that „social entrepreneurship“
will actually correspond to any activity the income from which will be aimed
at solving social problems. Thus, social entrepreneurship can be understood as corporate social responsibility, and private donations of wealthy
people, and income of the nonprofit organization, which is incorrect.
2. The second group emphasizes the importance of innovation for
social entrepreneurs aimed at achieving meaningful social impact. In this
approach, very often innovation in addressing public problems is at the
forefront in relation to the financial sustainability of the enterprise. Such a
social enterprise may not bring any income; the value of his activities will
consist on the fact that it mobilizes resources to solve important problems.
3. Within the third group, a feature of social entrepreneurship consist on the fact that it is a way to catalyze social transformation that will
lead to a much wider long-term changes than the original focus of the
mission. In this tradition, social entrepreneurs influence not only the decision of one problem, but the entire social context associated with it,
thus, provoked a large-scale and sustainable transformation, without
which the original problem would be forever preserved.
In General, analyzing the approaches to the study of „social entrepreneurship“ phenomenon, we can conclude that some of them define
social entrepreneurship through the basic qualities of entrepreneurs,
some through finding the differences compared to traditional businesses
or traditional charity, some as the art of combining commercial sustainability and „social return on investment“ [4].
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At present, social entrepreneurship occupies a special place in society, that is, it is at the crossroads of traditional business and charity,
from business – entrepreneurial principles. This allows him to prove himself as a qualitatively new approach to solving social problems.
Comparing social entrepreneurship with traditional business and
charity can distinguish their characteristic features (Table 1).
Table 1. Comparative characteristics of social entrepreneurship
Traditional busi- Social enterprise
Charity
ness
Type of struc- Commercial struc- Socially-oriented
Socially-oriented
ture
ture
structure
structure
The objective Profit maximization Mitigation or solution The solution of
function
of specific social
social problems
problems
The sources of Income from its
Income from its own Grants and donaincome
own activities
activities
tions
The degree of Independence from Independence from Dependence on
financial deexternal funding
external funding
external funding
pendence
sources, only nec- sources, only nec- sources, donors
essary start-up
essary start-up capicapital
tal
The distribution The profit is distrib- Profits are reinThere is no profit
of profits
uted among part- vested
ners or shareholders
The capitaliza- Financial capital,
Financial capital,
Human capital,
tion of rehuman capital
human capital, so- social capital,
sources
cial capital, cultural cultural capital,
capital, symbolic
symbolic capital
capital

Thus, social entrepreneurship is developing steadily in many countries in recent years, social entrepreneurs have become full-fledged
agents in the economy. Kazakhstan does not remain aloof from this entrepreneurial trend of the XXI century and the beginning of its active development in 2014.
At the current stage of development in Kazakhstan the social policy implementation is focused on two main objectives: the protection of
socially vulnerable segments of the population who can not do without
social support from the state, from the hard market impact and stimulate
economic revitalization of the working-age population. The function of
social protection is Central to the process of social policy implementation. However, the protective function should not be limited only to the
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passive form associated with the material support of disabled and socially vulnerable segments of the population, when it is profitable to receive welfare than to work, because of the increase in the productive activity of the population contributes to increase aggregate labor contribution of all social groups in socio-economic development in the country.
By 2016, there are more than 120 social entrepreneurs. They
mainly operate in Almaty, Astana, Shymkent, Kostanay, East Kazakhstan region. But gradually they appear in other regions of Kazakhstan.
Typically, social entrepreneurs are focused on the problems of children
and youth, people with disabilities. They provide educational services,
create jobs, organize leisure activities, and solve environmental issues.
And at the same time earn money.
Today, social entrepreneurs become an active part of society and
business, they are willing to take risks, to discover and develop new
businesses, creating jobs, shaping a culture of rejection of dependency,
solving social problems. In Kazakhstan conditions it is quite a young
phenomenon.
Over the last couple of years Kazakhstan has accumulated several
dozen striking examples of social entrepreneurship.
For example, in Almaty one public Fund to begin with, that has
built a Playground in one city yard. Today, thanks to social entrepreneurship has 16 yards in Almaty, Karaganda and Pavlodar, organized in
seven sections in the summer and three in winter social activities, which
in total are about two hundred children.
Another example, Almaty public Fund is organizing a courtyard life.
In the framework of the project „THIS COURTYARD“ ennobled five urban households and run a small line of products for children. The philosophy of the project is to fill leisure games, motion, communication,
physical development. Kids are creative, environmental classes, organized community work days.
In Taldykorgan started the center for rehabilitation of disabled persons. Visitors have to pay for a stay there, but this allows to really solving
the problem of their recovery. Also, the city pizza chain attracts for sewing uniforms single grandmothers who are raising grandchildren independently.
In Astana under the leadership of the social entrepreneur runs a
workshop employing the disabled, the graduates of orphanages, single
mothers. In the workshop of wicker weave baskets, vases, chandeliers,
doing the dishes. Recently shop was included in the category of companies with „social jobs“, and it began to receive from the employment center of Astana for 45 thousand tenges salaries for each employee with
disabilities.
Also in Astana the head of one public funds presented the project,
whose main goal is employment of persons with mental disabilities. In
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the framework of the project they will raise the birds and produce meat
and eggs.
In Atyrau a local social entrepreneur has created a public organization and engaged in canistherapy. A treatment method of severe physical
and psychological diseases, which uses dogs. Also plans to do hippotherapy.
But, despite all of the positive changes in social entrepreneurship
in Kazakhstan are still not regulated by the mechanisms of social entrepreneurship, legally the term is not fixed. Also in Kazakhstan is still quite
difficult to spread the practice of social entrepreneurship in the whole
country and all registered and operating NGOs. As a rule, those who position themselves as social entrepreneurs, is registered as a nongovernmental organization for grants and, separately, the individual entrepreneur to sell their services to avoid any problems with taxes. Many aspects are unclear. And this can cause a free interpretation.
Also in Kazakhstan is still quite difficult to spread the practice of
social entrepreneurship in the whole country and all registered and operating NGOs. As a rule, those who position themselves as social entrepreneurs, is registered as a nongovernmental organization for grants
and, separately, the individual entrepreneur to sell their services to avoid
any problems with taxes. Many aspects are unclear. And this can cause
a free interpretation.
So, despite the obvious successes, barriers to such activities more
often than opportunities. The sluggishness of state structures and bureaucracy, legal technicalities, however, the lack of information about
tenders, the difficulties in attracting sponsors and people search, social
able, for example, to prepare a business plan the universal selfsustaining social Playground.
Thus, it is possible to identify a number of problems in the social
entrepreneurship development in Kazakhstan:
1) The First group of problems is connected with the misunderstanding of the social entrepreneurship nature by the major groups in
society. Social entrepreneurship is by far a new phenomenon, its logic
does not understand neither society nor the main subjects of public relations, including tax and legal regulation, and that there are basic barriers
to its development.
2) The Second group of issues reflects the difficulties the legislative
and administrative promotion of the social entrepreneurship idea. First,
laws adoption at the national level to their implementation at the regions
level, local communities usually takes a very long time; secondly, on the
ground just might not have enough resources to implement the legislation.
3) The Third group of problems is connected with contradictions in
the social entrepreneurship psychology, namely with objective differences in the logic of business and social activities.
83

Prof. Nely Bencheva, PhD, Prof. Alenova K. T., DES, Assoc. Prof.
Nukasheva A. Zh., PhD, Bulhairova Zh. S., Master of economics

Kazakhstan beginners’ social entrepreneurs face the challenge of
combining social objectives with long-term and sustainable selfsufficiency. The same problems – the contradictions between social and
commercial result – faced and are facing social entrepreneurs in other
countries, particularly in countries with developing economies. However,
over the years, social entrepreneurs and the organizations supporting
them learned a few lessons, the knowledge of which helps them to overcome the „identity crisis“ social enterprise – a business or charity – and
to build the bridge between public and commercial interest, which is so
necessary for Kazakhstan to achieve social peace and prosperity.
4) Finally, the last group of problems is the attracting financial resources problem in the first stage of enterprise development, the lack of
special credit and term loan programs. Social enterprise, like any other
business, investment is required. In Europe and the U.S.A. these investments came in the venture philanthropy form– contributions to social
enterprise at a low rate, without interest, on return of the sum or in the
form of software-centric investment with minimal return. In the United
States social source venture capital private donors, including private
foundations. In Europe, in addition to private funds, affordable loans and
investment in social entrepreneurship is and by the state [4].

Conclusion
Summing up, it should be noted that positive changes in the economic development in Kazakhstan is the nonprofit sector development,
expanding the practice of social responsibility in Kazakhstani business,
his tendency to adopt international experience are good prerequisites for
social entrepreneurship development. This, in turn, is a major step toward the solution of social problems in modern Kazakhstan by combining
the resources of key society sectors.
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО
НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Милена Тепавичарова
Висше училище по сигурност и икономика
ANALYSIS OF THE STATUS OF THE HUMAN CAPITAL
AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT
OF CATTLE BREEDING IN BULGARIA
Assoc. Prof. Milena Tepavicharova, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: After the accession of Bulgaria to the EU, cattle breeding faces new
conditions and challenges concerning its rapid integration into the European markets.
The development of the processes of restructuring, technological upgrading and
modernization of the cattle farms largely depends on the quality of the human capital
which they possess.The lack of adequate management of the human capital and the
low level of professional knowledge, skills and competencies, negatively affect the
economic performance in the sector. It is therefore necessary to implement the
economic and managerial analysis of the human capital by creating opportunities for
its effective use and management. The purpose of this article is to examine the status
of the human capital by analyzing its impact on the development of cattle breeding in
Bulgaria.
Keywords: human capital, cattle breeding, management, Bulgaria

Въведение
Аграрната реформа в животновъдството преди присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. се проведе по модел, който се оказа икономически и социално нецелесъобразен. Последствията от този модел се отразиха пагубно и върху
развитието на говедовъдството. Основните негативни ефекти, които
могат да се посочат, са: драстично намаляване на броя на животните, силно поляризирана структура на говедовъдните стопанства, лоши връзки с преработващата промишленост, липса на гъвкава договорна система с производители, преработватели и търговци и др.
След присъединяването на България към ЕС говедовъдството
се изправи пред нови условия и предизвикателства за бързото си
интегриране към европейските пазари. Главната цел на стартиралите процеси на преструктуриране и модернизиране е възстановяване
на сектора, подобряване на качеството и конкурентоспособността
на произвежданите продукти на основата на европейските санитар85
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ни и хигиенни стандарти. Развитието на процесите на преструктуриране, технологично обновяване и модернизиране на говедовъдните
стопанства до голяма степен зависи от качеството на човешкия капитал, с който те разполагат.
Липсата на добро управление на човешкия капитал и ниското
равнище на професионалните знания, умения и компетенции влияят
отрицателно върху икономическите резултати в сектора. Поради
това е необходимо да се осъществят икономически и управленски
анализ на състоянието на човешкия капитал, като се разкрият възможностите за неговото ефективно използване и управление.
Целта на настоящата статия е да се проучи състоянието на човешкия капитал, като се анализира влиянието му
върху развитието на говедовъдството в България.

Материал и метод
За разкриване на влиянието на човешкия капитал върху развитието на говедовъдството се използваха четири групи критерии
със съответните им показатели (Таблица 1). Изхождайки от спецификата на сектора, за извършване на анализа в настоящото проучване се включиха следните групи критерии: „Брой, структура и професионален опит на заетите“, „Образователен и професионалноквалификационен профил“, „Ефективност на използване на заетите“
и „Заплащане и материално стимулиране на труда“. Всеки критерий
съдържа съответстващите на него показатели, които разкриват в
дълбочина влиянието на човешкия капитал в говедовъдството. Използват се показатели за разкриване на възрастовата и половата
структура, трудовия стаж, образователния и професионалноквалификационния профил, производителността на труда, равнището на
основното и допълнителното заплащане съобразно Кодекса на труда и вътрешните нормативни актове в говедовъдните стопанства.
Таблица 1. Критерии и показатели за анализ на влиянието на
човешкия капитал върху развитието на говедовъдството
Критерии
Показатели
I. Брой, структура и 1. Брой общо заети в организацията
професионален
а) в т.ч. управленски персонал
опит на заетите
б) постоянно нает изпълнителски персонал
в) временно нает изпълнителски персонал
2. Възрастова структура
а) от 15 до 35 години
б) от 36 до 55 години
в) над 56 години
3. Пол
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II. Образователен и
професионалноквалификационен
профил

III. Ефективност на
използване на заетите
IV. Заплащане и
материално стимулиране на труда

а) мъже
б) жени
4. Трудов стаж
а) до 15 години
б) от 16 до 35 години
в) над 36 години
1. Образование
а) начално образователно равнище
б) основно образователно равнище
в) средно общообразователно равнище
г) средно специално образование
д) висше образование „бакалавър“
е) висше образование „магистър“
2. Стаж по специалността
а) до 15 години
б) от 16 до 35 години
в) над 36 години
Само за управленския персонал
3. Специализации
а) в страната
б) в чужбина
4. Обучение и използване на чужди езици
а) английски език
б) френски език
в) немски език
г) руски език
д) други езици
1. Произведена продукция/лв.
2. Произведена продукция на едно заето лице/лв.
3. Произведена продукция на един човекоден/лв.
4. Произведена продукция на един човекоден на
управленския (изпълнителския) състав/лв.
1. Основно заплащане и осигуровки в лв./мес.
2. Социални доплащания в лв./мес.
3. Допълнително стимулиране в лв./мес.

Източник: Собствена разработка.

За проучване на влиянието на човешкия капитал върху развитието на говедовъдството в България се изследваха 68 стопанства,
специализирани в отглеждането на говеда. Преобладаващата част
от тях са разположени в Южен Централен район (ЮЦР), където се
отглеждат 27,6 % от говедата в страната [1].
За разкриване на влиянието на човешкия капитал върху развитието на говедовъдните стопанствата те бяха разделени в две
групи. Към първата група се отнасят стопанствата, реализирали пе87
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чалба. Във втора група се включват стопанствата, нереализирали
печалба, които отчитат икономическа загуба за изследвания период.
Икономическият резултат се измерва с равнището на реализираната от стопанствата печалба.
Изследването обхваща периода 2010 – 2016 г. Данните и информацията са събирани чрез директни контакти, попълване на
специално разработени за целта на анализа справки, таблици,
фирмена документация и др. За обработката на данните е използван софтуерът SPSS, предназначен за обработка на статистически
данни.

Резултати и обсъждане
Анализ на критерия „Брой, структура и професионален
опит на заетите“
При анализа на критерия „Брой, структура и професионален
опит на заетите“ в говедовъдните стопанства бяха проучени показателите, свързани с броя на заетите в стопанствата, тяхната възрастова и полова структура, както и продължителността на трудовия им
стаж (Таблица 2).
Таблица 2. Състояние на човешкия капитал по критерия „Брой,
структура и професионален опит на заетите“ в говедовъдните
стопанства

Показатели

Управленски персонал
1. Общо заети в стопанството
2. В т.ч. управленски персонал
3. На възраст от 15 до 35 години
4. На възраст от 36 до 55 години
5. На възраст над 56 години
6. Мъже
7. Жени
8. Трудов стаж до 15 години
9. Трудов стаж от 16 до 35 години
10. Трудов стаж над 36 години
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Стопанства, Стопанст- Отклонереализира- ва, реали- ние на гули печалба зирали за- бещи към
губа
печеливши
Брой, % Брой, %
%

66,50 100
12,67 19,05

7,67 100
2,33 30,43

11,53
18,39

3,58

28,3

0,00

0,00

0,00

4,76

37,5

1,33

57,1

27,94

4,33
8,08
4,59
3,17

34,2
63,8
36,2
25,0

1,00
1,67
0,66
0,33

42,9
71,4
28,6
14,2

23,09
20,67
14,38
10,41

4,83

38,2

1,00

42,9

20,70

4,67

36,8

1,00

42,9

21,41
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Изпълнителски персонал
11. Изпълнителски персонал
12. В т.ч. постоянно наети
13. В т.ч. временно наети
14. На възраст от 15 до 35 години
15. На възраст от 36 до 55 години
16. На възраст над 56 години
17. Мъже
18. Жени
19. Трудов стаж до 15 години
20. Трудов стаж от 16 до 35 години
21. Трудов стаж над 36 години

53,83 80,95
49,83 74,94
4,00 6,01

5,34 69,57
5,00 60,22
0,34 9,35

9,92
10,03
8,50

15,00 27,86

0,67

12,5

4,46

27,08 50,31

2,00

37,5

7,38

11,75
29,17
24,67
10,08

21,83
54,18
45,82
18,73

2,67
3,00
2,34
0,34

50,0
56,3
43,7
6,3

22,72
10,11
9,48
3,37

28,83 53,56

2,67

50,0

9,26

14,82 27,71

2,33

43,7

15,72

Източник: Данни от собствено проучване.

Представените данни показват, че делът на управленския
персонал в говедовъдните стопанства, реализирали печалба, е
19,05 % от всички заети. По отношение на този показател делът на
управленския персонал при стопанствата с отрицателни икономически резултати е значително по-висок – 30,43 %. Това показва, че
по-високият дял на мениджърите не е гаранция за ефективност на
управлението. Постигането на баланс между дела на управленския
и изпълнителския персонал осигурява оптималност на използването
на човешките ресурси, което спомага за повишаване на производствено-икономическите резултати.
Анализирайки възрастовата структура на управленския персонал, се установи, че застаряването на мениджърите е един от основните проблеми за говедовъдството. Данните от проучването показват, че този проблем е по-силно изразен в стопанствата, реализирали загуба. В тях управленски персонал на възраст от 15 до 35
години липсва, докато делът на мениджърите на възраст над 56 години е значителен – 42,90 %. При стопанствата с положителни икономически резултати се наблюдават по-равномерни разпределения
между възрастовите групи. Делът на мениджърите над 56 години е
34,20 %, а управленският персонал на възраст между 15 и 35 години
– 28,30 %. Тези данни са доказателство, че носители на основния
заряд за постигане на положителни икономически резултати в говедовъдните стопанства са мениджърите на възраст до 35 години.
Приоритетното подмладяване на управленския персонал осигурява
и възможност за приемственост между различните възрастови групи.
По отношение на показателя „Пол“ в проучваните стопанства
се наблюдава известен превес на мъжете над жените. Това се за89
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белязва както при стопанствата, постигнали печалба, така и при
онези, реализирали загуба за периода на изследване. Дяловите съотношения между жените и мъжете и в двете групи стопанства са
почти равностойни. Анализът на тези данни показва, че при говедовъдството в България полът на мениджърите не оказва пряко влияние върху развитието и икономическото състояние на стопанствата.
От средната продължителност на трудовия стаж на мениджърите може да се съди за нивото на знания и умения, придобити в
практиката. По отношение на този показател в анализираните стопанства се наблюдава аналогично дялово съотношение, каквото е
при възрастовите групи.
Практическото прилагане на управленските решения се извършва от работниците и служителите в стопанствата, от чиито личностни качества и професионална подготовка зависи постигането на
желания резултат. Поради това анализът на състоянието, развитието и проблемите на изпълнителския персонал ще подпомогне мениджърите при осъществяването на ефективно управление и постигането на добро икономическо състояние в говедовъдните стопанства.
При стопанствата, реализирали загуба, за периода на изследване се наблюдава значителен дисбаланс в разпределението
при различните групи персонал. Делът на мениджърите в тези стопанства е значително завишен – 30,43 %. Също така е завишен и
делът и на временно наетия изпълнителски персонал – 9,35 %. За
сметка на това постоянно наетият изпълнителски персонал е само
60,22 %. Приоритетното наемане на постоянен изпълнителски персонал осигурява базови предпоставки за повишаване на мотивацията на човешкия капитал и постигане на по-добро изпълнение на
трудовите задачи.
По отношение на възрастовата структура в стопанствата, постигнали положителни икономически резултати, носители на основната трудова енергия са работещите на възраст от 36 до 55 години
(50,31 %). Делът на изпълнителския персонал на възраст от 15 до
35 години е 27,86 %, а над 56 години – 23,83 %. Положителна тенденция в групата на тези стопанства е приоритетното подмладяване
на изпълнителския персонал.
Възрастовата структура на изпълнителския персонал при стопанствата с отрицателни икономически резултати показва различно
дялово разпределение. Основната група работници и служители са
на възраст над 56 години (50,00 %), а делът на работещите от 15 до
35 години е едва 12,50 %. Застаряването на изпълнителския персонал може да се определи като основен проблем и в тази група стопанства.
Анализът на данните за половата структура на изпълнителския персонал в стопанствата, реализирали печалба, показва близко
дялово разпределение между жените и мъжете в тях. Подобно е
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съотношението и при стопанствата, реализирали загуби. Следователно постигането на положителни икономически резултати не може
да бъде обвързано с пола на изпълнителския персонал. Подборът
на работници и служители по този показател в говедовъдните стопанства зависи основно от особеностите на производствената
дейност и технологията на работа в тях.
Направеният анализ на първия критерий показва, че оптималният подбор на управленски и изпълнителски персонал, съобразен с
възрастовата структура и придобития опит от натрупан стаж през
годините, оказва положително влияние върху икономическото състояние и развитието на говедовъдните стопанствата. Носители на
основния заряд за постигане на положителни икономически резултати в тях са мениджърите на възраст до 55 години. Приоритетното
подмладяване на управленския персонал осигурява и възможност
за приемственост между различните възрастови групи.
Анализ на критерия „Образователен и професионалноквалификационен профил на заетите“
По критерия „Образователен и професионалноквалификационен профил на заетите“ в говедовъдството се анализираха придобитото образователно равнище, професионалният стаж и възможностите за повишаване на професионалната квалификация.
Данните от проучването показват, че при стопанствата, постигнали положителни икономически резултати, мениджърите с висше образование са малко над половината – 53,30 % (Таблица 3). От
тях 38,20 % притежават магистърска степен, а 15,10 % – бакалавърска. Мениджърите със средно образование са 46,70 %, като от тях
само 21,10 % са със средно специално.
Таблица 3. Състояние на човешкия капитал по критерия „Образователен и професионалноквалификационен профил на заетите“ в говедовъдните стопанства

Показатели

Управленски персонал
1. Магистър
2. Бакалавър
3. Средно специално
4. Средно общообразователно
5. Стаж по специалността до 15

Стопанст- Стопанст- Отклонева, реали- ва, реали- ние на гузирали
зирали
бещи към
печалба
загуба печеливши
Брой, % Брой, %
%

4,83
1,92
2,67
3,25
3,67

38,2
15,1
21,1
25,6
29,0

0,67
0,33
0,00
1,33
0,33

28,6
14,3
0,00
57,1
14,2

13,87
17,19
0,00
40,92
8,99
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години
6. Стаж по специалността от 16 до
35 години
7. Стаж по специалността над 36
години
8. Специализации
- в страната
- в чужбина
10. Владеещи чужди езици
- английски език
- френски език
- немски език
- руски език
- други езици
Изпълнителски персонал
11. Висше образование
12. Средно специално
13. Средно общообразователно
14. Основно образование
15. Начално образование
16. Стаж по специалността до 15
години
17. Стаж по специалността от 16
до 35 години
18. Стаж по специалността над 36
години

5,42 42,8 1,00 42,9

18,45

3,58 28,2 1,00 42,9

27,93

1,59
0,92
0,67
6,50
2,17
0,58
0,50
1,42
1,83

12,5
57,9
42,1
51,3
33,3
9,00
7,70
21,8
28,2

0,00
0,00
0,00
0,33
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
14,3
100
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5,08
15,21
0,00
0,00
0,00
0,00

0,67
10,08
33,33
8,42
1,33

1,3
18,7
61,9
15,6
2,5

0,00
0,34
2,33
2,00
0,67

0,00
6,30
43,7
37,5
12,5

0,00
3,37
6,99
23,75
50,38

12,33 22,9 0,67 12,5

5,43

28,83 53,6 3,00 56,3

10,41

12,67 23,5 1,67 31,2

13,18

Източник: Данни от собствено проучване.

Тежките условия на труд, силната зависимост на производството от биологичните закономерности при отглеждането на говеда и
ниското заплащане правят този отрасъл не особено привлекателен
за мениджъри, притежаващи по-високо ниво на образование. Това
се отнася с особено голяма сила за стопанствата, реализирали загуби за периода на проучване. При тях повече от половината мениджъри притежават средно образование без придобита специалност
(57,10 %). Тези данни показват, че нивото на образование на управленския персонал при стопанствата, реализирали загуба, е значително по-ниско от това при постигналите печалба за периода на изследване. Следователно за постигането на положителни икономически резултати от особена важност са високата образователна и
професионална подготовка на мениджърския персонал в говедовъдните стопанства.
Анализът на показателя „Стаж по специалността“ представя
нивото на професионални знания и опит, придобити чрез практика92
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та. По-продължителният стаж по специалността предполага поголямото количество и по-високо качество на придобити знания и
усвоени практики.
В говедовъдните стопанства, постигнали положителни икономически резултати, 42,80 % от мениджърите са със стаж по специалността между 16 и 35 години. Данните за другите две групи са
сравнително сходни. Мениджърите с професионален опит над 36
години са 28,20 %, а тези със стаж по специалността до 15 години –
29,00 %. Това дялово разпределение съдейства за осъществяване
на известна приемственост при предаването на знанията и уменията в практиката.
При стопанствата, реализирали загуба, мениджърите със стаж
по специалността над 36 години са сравнително висок дял – 42,90
%. Толкова са и мениджърите с професионален опит от 16 до 35
години (42,90 %). Това предполага наличието на управленски персонал, притежаващ богат опит и професионална компетентност.
Причината за отрицателните резултати трябва да се търси по-скоро
в неефективното използване на капацитета и потенциала на мениджърския състав, което оказва пряко влияние и върху икономическото състояние на тези стопанства.
Данните от проучването показват, че сравнително малка част
от управленския персонал в говедовъдните стопанства са специализирали в страната и/или в чужбина. При стопанствата, реализирали печалба, 12,50 % от мениджърите притежават допълнителна
специализация. Близо две трети от тях са придобити в страната
(57,90 %), а делът на специализиралите в чужбина мениджъри е
42,10 %. Проучването при стопанствата с отрицателни икономически резултати показа липса на мениджъри със специализация. През
последните години значението на този показател непрекъснато се
увеличава. След влизането на България в Европейския съюз значително се повишиха изискванията към произведената продукция от
животновъдния отрасъл чрез въвеждането на новите европейски
стандарти. За да отговори на тези изисквания, управленският персонал трябва непрекъснато да усъвършенства своята квалификация
чрез допълнителни форми на обучение и специализации.
Прилагането на европейските стандарти и повишаването на
професионалната квалификация на управленския персонал изисква
свободна комуникация и използване на чужди езици. В този смисъл
настоящото проучване показва, че в стопанствата, реализирали печалба, повече от половината мениджъри (51,30 %) могат да използват различни чужди езици. От тях английски език владеят 33,30 %,
френски и немски език ползват 16,70 %, свободна комуникация на
руски език могат да осъществят 21,80 %, а останалите 28,20 % могат да използват други езици. При стопанствата с отрицателни икономически резултати владеещите чужди езици са едва 14,30 % от
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управленския персонал. Използването на чужди езици дава възможност за лесен достъп до международните научни постижения в
областта на говедовъдството. Това спомага за непрекъснато актуализиране на знанията на мениджърите и усвояване на найсъвременни техники и технологии в производството. Тяхното прилагане в практиката на говедовъдните стопанства гарантира по-висока
ефективност на производствената дейност и повишаване на икономическите резултати.
Основен проблем при изпълнителския персонал в говедовъдните стопанства е ниската степен на образование. Той е особено значим в стопанствата, реализирали загуба, където 50,00 % от
изпълнителския персонал притежават по-ниско от средно образование. От тях начално образование притежават 12,50 %, а основно –
37,50 %. В стопанствата, реализирали печалба, делът на работниците с по-ниско от средното образование също е висок – 18,1 %. Докато в стопанствата, реализирали печалба, през периода на проучване изпълнителският персонал със средно специално образование
е 18,7 %, то в стопанствата, реализирали загуба, те са само 6,3 %.
Представените данни показват, че предпоставка за постигане на
високи производствено-икономически резултати е по-високото ниво
на образование на изпълнителския персонал в говедовъдните стопанства. Нискообразованият работник не притежава потенциал за
работа с нови техники и технологии, както и знания за качествено
обслужване на нови или усъвършенствани породи животни.
Направеният анализ на втория критерий показва, че нивото на
образование на заетите при всички проучени стопанства от говедовъдния отрасъл е сравнително ниско. В стопанствата с отрицателни
икономически резултати в по-голямата си част мениджърите притежават само средно образование. Ниското образователно равнище е
една от предпоставките за ниски производствено-икономически резултати в животновъдните стопанства. Повишаването на квалификацията и усъвършенстването на знанията и опита със специализации в страната и/или в чужбина оказват силно положително влияние
върху икономическото състояние на стопанствата. Използването на
чужди езици дава възможност за лесен достъп до международни
научни постижения. Така се постига непрекъснато актуализиране и
усъвършенстване на знанията на мениджърите от говедовъдните
стопанства.
Анализ на критерия „Ефективност на използване на заетите“
Ефективността на използване на заетите като основен фактор
при анализа на влиянието на човешкия ресурс в животновъдството
съчетава равнището и качеството на знанията и уменията и прилагането им върху физическия капитал в производствения процес [6].
Проучването на производителността на труда в говедовъдството ни
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позволява да разберем как и доколко нивото на квалификация на
персонала се отразява върху крайния икономически резултат.
Постигнатите средни стойности за периода на изследване по
критерия „Ефективност на използване на заетите“ в говедовъдните
стопанства са представени в Таблица 4.
Таблица 4. Състояние на човешкия капитал по критерия „Ефективност на използване на заетите“ в говедовъдните стопанства

Показатели

Стопанства, реализирали печалба

Стопанства,
реализирали
загуба

μ
Брой,
Брой,
1. Произведена про661965,6 21137,4 66417,29
дукция/лв.
2. Произведена продукция на едно заето 12071,84 1664,67 2331,14
лице/лв.
3. Произведена продукция за един човеко216,41 38,19
37,08
ден на управленския
персонал/лв.
4. Произведена продукция за един човеко66,76
8,77
14,55
ден на изпълнителския
персонал/лв.

μ

Отклонение на губещи към
печеливши
%

5721,3

10,03

560,53

19,31

11,26

17,13

4,54

21,79

Източник: Данни от собствено проучване.

Проучването на говедовъдните стопанства показа, че произведената продукция/лв. в стопанствата, реализирали загуба, е само
10,03 % от същата в стопанствата, реализирали печалба. Съотношението на произведената продукция за един човекоден на управленския персонал/лв. в стопанствата с отрицателни икономически
резултати е 17,13 % от тази при стопанствата, реализирали печалба. Отчетената ниска производителност до голяма степен се дължи
и на неефективно управление, което пряко рефлектира и върху икономическото състояние на стопанствата.
Съотношението на произведената продукция за един човекоден на изпълнителския персонал/лв. в стопанствата, реализирали
загуба, към същия показател, в стопанствата, реализирали печалба,
е едва 21,79 %. Близки съотношения се наблюдават и при останалите изследвани показатели.
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Значително по-ниските производствени резултати в стопанствата, реализирали загуба през периода на изследване, се дължат
основно на високия дял застаряващи изпълнителски кадри в тях и
на ниското им ниво на образование. Тези характеристики показват,
че изпълнителският персонал в стопанствата с отрицателни икономически резултати не притежава нужните знания и професионална
компетентност за работа с нови техники и технологии при отглеждането на говедата. Всичко това води до ниски производственоикономически резултати в тези стопанствата.
Анализ на критерия „Заплащане и материално стимулиране на труда на заетите“
Адекватното възнаграждение на труда е мярка и стимул за
ефективно изпълнение на трудовата дейност. Финансовото стимулиране до голяма степен привлича повече и по-качествен човешки
капитал в говедовъдните стопанствата.
Анализът на критерия „Заплащане и материално стимулиране“
показва, че основното заплащане и осигуровките на управленския
персонал в стопанствата, реализирали загуба, е 88,42 % от заплащането на мениджърите в стопанствата с положителни икономически резултати (Таблица 5). Сходни съотношения се наблюдават и при
другите два показателя. От тези данни може да се заключи, че системата за заплащане и материално стимулиране на мениджърите в
говедовъдството не е обвързана с ефективността на управленската
работа.
Таблица 5. Състояние на човешкия капитал по критерия „Заплащане и материално стимулиране на труда на заетите“ в говедовъдните стопанства

Показатели

Управленски персонал
1. Основно заплащане и осигуровки (лв./мес.)
2. Социални доплащания
(лв./мес.)
3. Допълнително стимулиране
(лв./мес.)
Изпълнителски персонал
4. Основно заплащане и оси96

Стопанства, Стопанства, Отклонереализирали реализира- ние на гупечалба
ли загуба бещи към
печеливши
Брой,
μ Брой,
μ
%

678,57 26,41

600

50

88,42

22,86

8,65

15

8,93

65,62

111,43 16,83

90

10,34

80,77

431,67 11,92

390

0

90,35
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гуровки на постоянно наетите
(лв./мес.)
5. Социални доплащания на
50
5
40
6,16
постоянно наетите (лв./мес.)
6. Допълнително стимулиране
123,33 7,21 33,33 8,39
на постоянно наетите
(лв./мес.)
7. Временно наети/брой ме1,5
0,41 1,33 0,66
сеци в годината
8. Основно заплащане и осигуровки на временно наетите 218,33 55,77 116,67 17,68
(лв./мес.)
9. Социални доплащания на
0
0
0
0
временно наетите (лв./мес.)
10. Допълнително стимулира77,5 12,37 33,33 11,36
не на временно наетите
(лв./мес.)

80,0
27,03
88,67
53,44
0
43,01

Източник: Данни от собствено проучване.

Заплащането и материалното стимулиране на изпълнителския
персонал са доста ниски на фона на общото заплащане в страната.
Не се наблюдават съществени различия в основното заплащане и
осигуровките на постоянно наетия изпълнителски персонал по отношение на стопанствата, реализирали загуби, спрямо стопанствата, реализирали печалба за периода.
Социалните доплащания при стопанствата с отрицателни икономически резултати са значително по-високи от тези при стопанствата, реализирали печалба. За сметка на това отклонението при
допълнителното стимулиране в стопанствата, реализирали загуба,
спрямо тези, постигнали добра финансова стабилност, е 37,49 %.
Заплащането на временно наетия изпълнителски персонал е
значително по-ниско от това на постоянния. Тази закономерност се
наблюдава както при стопанствата с положителни икономически резултатите, така и при тези, реализирали загуба. Временното наемане на изпълнителски персонал в говедовъдните стопанства обикновено е за кратък период от време (по-малко от месец). Значителната разлика в заплащането при временно наетите спрямо постоянния
изпълнителски персонал се дължи именно на този факт.

Изводи
При направения анализ на влиянието на човешкия капитал
върху състоянието и развитието на говедовъдството в България се
открояват следните изводи:
97

доц. д-р Милена Тепавичарова

 Един от най-наболелите проблеми в говедовъдните стопанства е застаряването на управленския и изпълнителския персонал. Приоритетното им подмладяване ще увеличи капацитета за
внедряване на иновативни техники и технологии, нови, високоефективни породи говеда, а това ще стане предпоставка за постигане на
по-добри икономически резултати.
 Високата образователна и професионална подготовка е от
особено значение за реализиране на положителни икономически
резултати. Повишаването на квалификацията и усъвършенстването
на знанията и опита с допълнителни специализации в страната
и/или в чужбина на управленския персонал трябва да се превърнат
в задължителна практика в говедовъдните стопанства. Това е основен фактор за осъществяване на ефективно управление и достигане на положителни производствено-икономически резултати.
 Ниското ниво на образование на изпълнителския персонал
е една от основните причини за занижената производителност на
труда, а оттам и за ниските икономически резултати. Подобряването
на професионалното обучение и квалификацията на заетите в говедовъдните стопанства може да доведе до повишаване на производителността на труда и осигуряване на по-стабилни и гарантирани
доходи. От тази гледна точка направените инвестиции в човешки
капитал ще повишават индивидуалната производителност на труда,
а оттам и икономическите резултати на стопанствата.
 Системата за заплащане и материално стимулиране на
труда в говедовъдните стопанства е остаряла и неефективна. Необходимо е да се изгради нова система на заплащане, която да обвърже заплащането на труда с производствено-икономическите резултати. По-високата производителност трябва да рефлектира в нарастващо заплащане на труда, което да мотивира и задържа персонала в стопанствата.
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ИНВЕСТИТОР И МЕНИДЖЪР:
ДВЕТЕ ЛИЦА НА СОБСТВЕНИКА НА МАЛЪК БИЗНЕС
доц. д-р Десислава Костова-Пикет
Калифорнийски университет
INVESTOR AND MANAGER:
TWO FACES OF THE SMALL BUSINESS OWNER
Assoc. Prof. Desislava Kostova-Pickett, PhD
University of California
Abstract: In this article you will learn: The different roles you play as the
owner/manager; How to divide the various job functions; The importance of economic
profit; What should you get in return for that manage their businesses; What kind of
returns you get from investing in the business.
Keywords: manager, earnings, business, investor, returns

Мениджърът на малък бизнес
Това е ролята, с която сте най-запознати. Играете я, работейки за своя бизнес. Някои от главните мениджърски функции са:
 бизнес планиране (анализ на паричните потоци, съставяне
на бюджет, моделиране на растежа, планиране на ресурсите);
 управление на човешките ресурси (наемане, уволняване,
оценка на постиженията);
 управление на доставките (поръчки на инвентар, транспортиране, складиране);
 продажби (консултиране с бъдещи и настоящи клиенти, реклама, решаване на проблеми с доставките).
Бихте могли да наемете мениджър, който да изпълнява тези
функции вместо вас, но повечето собственици на малък бизнес го
правят сами поради финансови причини. Да речем, че засега ще си
запазите мениджърската работа. Колко добре платена е тя?
Нека преценим вашата ситуация. Попълнете следната информация:
Размерът на доходите от вашия бизнес, за който сте платили
данъци миналата година: _______________________________
Броят на работните ви часове за миналата година
________________________________
a: b = _____________________________
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Достигате ли поне минималната заплата? Ако сте като повечето собственици/мениджъри, значи печелите между $1 и $3 на час
– далеч под нормалната заплата!
Кое кара собствениците на малък бизнес да са склонни да
преживяват с толкова ниска надница? Вярата им, че градят нещо в
дългосрочен план. Проблемът е, че 80 % от всички бизнеси фалират през първите пет години, а 80 % от останалите – през следващите пет. Шансовете изобщо да няма дългосрочен план са доста
високи, особено за онези бизнеси, които не се справят добре с планирането.
Много често в практиката се срещаме с клиенти, които работят
за бизнеса си по 10 – 12 часа (и повече) на ден с години, без да
взимат заплати. Всичко, което спечелят, се реинвестира в бизнеса,
за да го поддържа. Това има пагубно влияние върху морала, здравето и семейството на собственика. Колко време бихте работили
при друг работодател, без да ви се плаща? Не много дълго.
Когато правите своите проекти за паричните потоци, се уверете, че сте включили и перо, наречено „заплата на мениджъра“ или
нещо подобно. Планирайте личния си доход. Няма достатъчно пари
за него? Това вече е индикатор за проблем. Значи, че сте декапитализиран, а също и че сте прикован за бизнеса си за постоянно. Няма
как да наемете мениджър безплатно, следователно ще трябва да
продължавате да го правите вечно сам.
Как да разберете колко заслужавате като мениджър? Огледайте се в своя отрасъл. Вижте колко плаща конкуренцията на своите мениджъри. Погледнете обявите за работа в местния вестник.
Какви заплати се предлагат за мениджъри с подобна роля?
Когато вече имате преценка за приноса си към бизнеса, включете и своето възнаграждение в планирането на паричните потоци и
го осигурете. Ако сте в началната фаза, може да ви се наложи да
заемете пари от кредитор, за да покриете заплатата си. Бизнесът
трябва да е способен да се справя с плащанията по главницата,
както и по лихвата на дълга. Ако не може, ще трябва да си потърсите нови начини на развиване на бизнес.
Щом като вече сте планирали заплатата си, платете първо на
себе си. Това е от решаващо значение. Ако оставите своята заплата
за накрая, има голяма вероятност парите да свършат, преди да
стигнете до нея. Ще се уверите, че всички доставчици са си получили парите, защото ще вдигнат телефона и ще ви се разкрещят, ако
не им ги дадете. Трябва да се считате равен на всеки друг доставчик – заслужавате навременно заплащане.
Получавайки периодично доход в личната си банкова сметка
за часовете, които влагате в бизнеса си, сериозно ще промените
перспективата си за бъдещето (а най-вероятно и нивото на стрес).
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Инвеститорът в малък бизнес
Вие играете и друга роля в бизнеса си, за която вероятно не
сте се замисляли особено много. Вие сте инвеститор в собствения
си бизнес. Със сигурност сте инвестирали собствени ресурси (пари,
оборудване) в бизнеса и като при всяка друга инвестиция трябва да
получите възвръщаемост.
Това няма нищо общо със стотиците часове работа. То е
свързано единствено с финансовите ресурси, които сте изразходвали. Да речем, че когато сте започнали бизнеса си, сте изтеглили
$5000 от спестовната си сметка, за да покриете първоначалните
разходи. Какво друго можехте да направите с тези пари?
 Да ги инвестирате на фондовата борса;
 Да си купите облигация;
 Да направите първа вноска за инвестиране в недвижимо
имущество;
 Да ги заемете на друг стартиращ бизнес.
Каква щеше да бъде печалбата от тези дейности? Ако ги бяхте
инвестирали на борсата, можеше да получите доход от инвестицията си под формата на капиталова печалба или дивидент. Облигацията би донесла доход от лихвата. Недвижимите имоти биха осигурили капиталова печалба и доход от рента. Заем на друг бизнес би
донесъл лихва. Във всички тези случаи бихте имали финансова печалба от своите $5000.
Вие обаче не сте направили нито едно от тези неща. Инвестирали сте в собствения си бизнес. Беше ли добро решение за инвестиция? Да, ако имате възвръщаемост от нея, която е подобна на
тази от други инвестиции, носещи същите нива на риск.
Например, когато инвестирате парите си на фондовата борса,
няма никаква гаранция, че ще си ги получите обратно. Пазарът се
движи нагоре и надолу, базирайки се на много съществени фактори,
някои от които нямат нищо общо с това в чии акции сте инвестирали. Вие обаче сте компенсирани за този риск от възможността за
значителни печалби върху инвестицията, която сте направили.
Купувайки си облигация, вие поемате риска от невъзможност
на емитента да изплати главницата или лихвата на облигационерите. Той трябва да ги компенсира за този риск. Ако емитентът е правителство, то по правило е по-стабилно и следователно и ще трябва
да плати на облигационерите си по-ниска лихва. Ако е корпоративна
облигация, лихвата, която тя носи, зависи от стабилността на бизнеса.
Инвестирането във вашия малък бизнес също крие рискове.
Общо взето, знаете, че парите не са ликвидни. С други думи не можете да си ги получите обратно, когато и да ги поискате. Те са нужни
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за дейността на вашия бизнес за определен период от време. Знаете също и че 80 % от малките бизнеси фалират през първите си пет
години, а 80 % от онези, които оцеляват, фалират през следващите
пет (разбира се, очаквате, че вашият бизнес няма да бъде част от
жертвите, но все пак е застрашен).
И така, каква печалба от инвестициите си трябва да получавате? Вероятно повече от тази на съкровищните бонове и по-малко от
тази на високорисковите облигации. Въпросът как точно да получавате печалбата си трябва да обсъдите със своя счетоводител. Можете да си изплащате или дивиденти, или лихва. Кой е по-добрият
начин ще се определи от данъчните закони на юрисдикцията, към
която спадате.

Обобщение
Като собственик на малък бизнес вие играете две роли – на
мениджър и на инвеститор. Важно е да получавате заплащане и за
двете си роли. Заплащането за мениджърската ви роля в бизнеса
трябва да съответства на това на другите мениджъри във вашия
отрасъл, иначе може да ви се наложи да го работите вие сам, и то
завинаги. Заплащането за инвеститорската ви роля трябва да отразява стойността на инвестициите ви, както и риска от инвестиране в
малък бизнес.
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Abstract: The paper is a brief analysis of household budgets, based on
reliable and representative data on income, expenditure and consumption of the
population of Bulgaria in 2015. The comparative analysis by years helps to ascertain
changes in those variables that directly impact the living standard of the households.
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Изследването на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението
и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за
измененията в тях, които настъпват по години.

Доходи на домакинствата
Доходът на домакинството представлява всички приходи на
домакинството и неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети. Доходите биват общи и парични. Паричният доход включва периодичните приходи от източниците работна заплата и извън нея, самостоятелна заетост, собственост, пенсии, социални обезщетения и помощи, периодични трансфери от други домакинства, както и еднократни приходи от продажби и др. Общият доход включва паричния и остойностените натурални приходи.
По данни на НСИ през 2015 г. годишният общ доход средно на
лице от домакинство е 4953 лв. и нараства с 2.9 % спрямо 2014 г. За
последните 12 години общият доход средно на лице от домакинство
нараства близо 2.2 пъти. Данни за общия доход и други средства на
лице от домакинство по източници са представени в Таблица 1.
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Общ доход
Работна заплата
Извън работната заплата
От предприемачество
От собственост
Обезщетения за безработни
Пенсии
Семейни добавки за деца
Други социални помощи
От домашно стопанство
От продажба на имущество
Други приходи
Приходи от спестявания
Взети заеми и кредити
Върнати заеми
Общо

Източници на доходи

2004
лв.
%
2298 100.0
924
40.2
90
3.9
90
3.9
17
0.7
10
0.5
509
22.1
15
0.7
36
1.6
372
16.2
11
0.5
224
9.7
84
х
80
х
4
х
2466
х

2009
лв.
%
3693 100.0
1928
52.2
156
4.2
176
4.8
24
0.6
20
0.5
1020
27.6
34
0.9
66
1.8
115
3.1
5
0.1
149
4.0
112
х
57
х
4
х
3867
х

2013
лв.
%
4814 100.0
2557
53.1
185
3.8
274
5.7
52
1.1
32
0.7
1229
25.5
36
0.7
76
1.6
77
1.6
32
0.7
265
5.5
154
х
123
х
3
х
5094
х

2014
лв.
%
4813 100.0
2610
54.2
168
3.5
313
6.5
39
0.8
26
0.5
1242
25.8
42
0.9
107
2.2
67
1.4
12
0.3
187
3.9
144
х
58
х
3
х
5018
х

Таблица 1. Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници
2015
лв.
%
4953 100.0
2726 55.0
161
3.2
314
6.3
27
0.5
20
0.4
1286 26.0
46
0.9
103
2.1
64
1.3
11
0.2
195
3.9
147
х
45
х
2
х
5147
х

2004
100.0
100.0
102.7
110.6
111.1
114.0
109.9
109.3
121.5
134.0
135.9
140.0

Източник: НСИ.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Години

100.0
102.6
110.6
111.0
113.9
109.9
109.3
121.4
133.9
135.8
139.9

2005

100.0
107.7
108.1
111.0
107.0
106.5
118.3
130.5
132.3
136.3

2006

100.0
100.4
103.0
99.3
98.8
109.8
121.1
122.8
126.5

2007

100.0
102.6
99.0
98.4
109.4
120.6
122.3
126.0
100.0
96.4
95.9
106.6
117.5
119.2
122.8
100.0
99.5
110.5
121.9
123.6
127.4

100.0
111.1
122.5
124.3
128.0

Години, приети на база
2008
2009
2010
2011

Таблица 2. Индекси на реалните доходи на лице от домакинство

100.0
110.3
111.8
115.2

2012

100.0
101.4
104.5

2013

100.0
103.0

2014

100.0

2015

ИКОНОМИКА

Реалните доходи на домакинствата (номиналните доходи се
дефлират със средногодишните индекси на потребителските цени)
нарастват с 3.0 % през 2015 в сравнение с 2014 г., като най-висок е
индексът на реалните доходи спрямо 2004 г. – 140.0 %.
Анализ на индексите на реалните доходи на лице от домакинство е показан в Таблица 2.
През периода 2004 – 2015 г. са регистрирани следните поважни изменения по отношение на източниците на общия доход
средно на лице от домакинство:
 доходът от работна заплата се увеличава с 4.4 % спрямо
2014 г. и нараства 3 пъти в сравнение с 2004 г.;
 доходите от пенсии нарастват с 3.5 % спрямо 2014 г., или 2.5
пъти в сравнение с 2004 г.;
 доходите от предприемачество запазват своя размер спрямо
2014 г. и нарастват повече от 3.5 пъти спрямо 2004 г.;
 доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява спрямо 2014 г. с 4.2 %, докато в сравнение с 2004 г. нараства
1.8 пъти;
 продължава тенденцията на намаляване на дохода от домашно стопанство – приблизително 6 пъти спрямо 2004 г.
Относителният дял на дохода от работна заплата в общия доход на домакинствата е представен на Фиг. 1.
Фиг. 1. Относителен дял на дохода от работна заплата в
общия доход на домакинствата

Източник: НСИ.

От представените данни може да се направи изводът, че доходът от работна заплата през 2015 г. е 2726 лв. средно на лице от
домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 55.0 %, което е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с
2014 г., а спрямо 2004 г. нараства с 14.8 процентни пункта.
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Относителният дял на дохода от пенсии и други социални
трансфери в общия доход на домакинствата е представен на Фиг. 2.
Фиг. 2. Относителен дял на дохода от пенсии и други социални трансфери в общия доход на домакинствата

Източник: НСИ.

През 2015 г. доходите от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения
при безработица) са 1455 лв. средно на лице от домакинство и се
увеличават в номинално изражение 2.6 пъти спрямо 2004 г., а относителният им дял в общия доход нараства с 4.5 процентни пункта.
Доходите от всички социални трансфери формират 29.4 % от общия
доход на домакинствата.
В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2004 г. доходът от пенсии е 509 лв. и достига 1286 лв.
средно на лице през 2015 г. Относителният дял на доходите от пенсии през 2015 г. е 26.0 % от общия доход на домакинствата, което е
с 0.2 процентни пункта повече спрямо 2014 г.
Фиг. 3 представя относителния дял на дохода от предприемачество в общия доход на домакинствата.
Доходите на домакинствата от предприемачество в номинално изражение показват колебания през годините. През 2015 г. доходът от предприемачество средно на лице от домакинство е 314 лв.,
а относителният му дял в общия доход на домакинствата намалява
с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2014 г.
Променлива тенденция се наблюдава и при дохода от трудова
дейност извън работната заплата – нарастване в номинално изражение до 2008 г., след което намалява до 2011 г., а през последните
години се наблюдават колебания. През 2015 г. доходът от трудова
дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е
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161 лв. Относителният дял на този доход намалява спрямо 2014 г. с
0.3 процентни пункта.
Фиг. 3. Относителен дял на дохода от предприемачество в
общия доход на домакинствата

Източник: НСИ.

През периода 2004 – 2015 г. доходът от домашно стопанство
(Фиг. 4) показва трайна тенденция на намаляване. Относителният
му дял от общия доход на домакинствата намалява с 14.9 процентни пункта и през 2015 г. е 1.3 %.
Фиг. 4. Относителен дял на дохода от домашно стопанство
в общия доход на домакинствата

Източник: НСИ.

Разходи на домакинствата
Разходът на домакинството представлява всички средства,
изразходвани от домакинството и неговите членове през периода на
участие в наблюдението на домакинските бюджети. Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските
разходи за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и
горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопаз109
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ване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки, периодични трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият разход включва паричния и
остойностените натурални разходи.
През 2015 г. българските домакинства са изразходвали 4666
лв. средно на лице, което е с 3.5 % повече в сравнение с 2014 г. За
периода 2004 – 2015 г. разходите на домакинствата се увеличават
2.4 пъти.
Таблица 3 представя общия разход и други потребени средства средно на лице от домакинство.
Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.3 % през 2004 г. на 83.2 %
през 2015 г.
За храна са изразходвани 1463 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 31.4 % през 2015 г., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в
сравнение с 2014 г. и със 7.9 процентни пункта по-малко спрямо
2004 г.
През 2015 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са
839 лв. средно на лице от домакинство, което е с 8.7 % повече спрямо 2014 г. В сравнение с 2004 г. тези разходи са се увеличили 2.5
пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и
горива. Увеличение на годишна база има при разходите за: алкохол
и цигари – с 9.7 %; свободно време, културен отдих и образование –
със 7.6 %; данъци – с 5.8 %, и здравеопазване – с 5.5 %. Тези разходи формират около 50 % от структурата на общия разход.
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Източник: НСИ.

Общ разход
Потребителски общ разход
Храна и безалкохолни напитки
Алкохолни напитки и тютюневи
изделия
Облекло и обувки
Жилища, вода, електроенергия и
горива за битови нужди
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома
Здравеопазване
Транспорт
Съобщения
Свободно време, културен отдих
и образование
Разнообразни стоки и услуги
Данъци
Домашно стопанство
Други разходи
Влог
Покупка на валута и ценни книжа
Изплатен дълг и даден заем
Общо

Групи разходи

3.4
13.8
3.2
4.5
5.3
4.8
3.5
3.3
3.0
2.4
9.3
х
х
х
х

65
269
63
88
103
94
68
65
58
47
181
55
1
64
2068

2004
лв.
%
1948 100.0
1662
85.3
765
39.3
82
4.2

120
108
44
326
167
0
166
3668

177
199
150
129

123

103
484

3.6
3.2
1.3
9.8
х
х
х
х

5.3
6.0
4.5
3.9

3.7

3.1
14.5

2009
лв.
%
3335 100.0
2857
85.7
1216
36.5
157
4.7

186
224
31
494
73
2
205
4745

233
304
192
202

152

154
632

4.2
5.0
0.7
11.1
х
х
х
х

5.2
6.8
4.3
4.5

3.4

3.5
14.2

2013
лв.
%
4466 100.0
3716
83.2
1480
33.2
180
4.0

198
225
35
494
110
3
181
4803

235
325
198
211

166

171
606

4.4
5.0
0.8
11.0
х
х
х
х

5.2
7.2
4.4
4.7

3.7

3.8
13.4

2014
лв.
%
4509 100.0
3755
83.3
1458
32.3
186
4.1

Таблица 3. Общ разход и други потребени средства средно на лице от домакинство

209
238
34
512
130
1
168
4965

248
324
202
227

173

165
666

4.5
5.1
0.7
11.0
х
х
х
х

5.3
7.0
4.3
4.9

3.7

3.5
14.3

2015
лв.
%
4666 100.0
3882 83.2
1463 31.4
204
4.4
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Потребление на домакинствата
Потреблението на домакинството представлява количествата
консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и
не включва консумацията в заведения за обществено хранене. Показателите за потреблението на домакинствата са оценени от изследването на домакинските бюджети. Те се изчисляват с помощта
на балансов метод и са представени средно на лице.
Фиг. 5. Потребление на основни хранителни продукти средно
на лице от домакинство

Източник: НСИ.

Фиг. 5 обобщава резултатите от потреблението на основни
хранителни продукти средно на лице от домакинство в България
през 2015 г.
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Данните на НСИ показват, че през 2015 г. настъпват промени
в структурата на потреблението на българските домакинства: намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 3.7 кг (спрямо 2014
г.) и достига 89.5 кг средно на лице. По-малка е и консумацията на
плодове и зеленчуци съответно с 2.9 и 2.5 кг.
На годишна база се увеличава потреблението средно на лице
от домакинство на алкохолни напитки (от 28.4 на 29.2 л) и на цигари
(от 603 на 647 бр.).
Според икономическите прогнози няколко основни фактора ще
оказват въздействие върху потреблението през следващите години:
 На първо място, потреблението ще зависи както пряко, така
и косвено от развитието на пазара на труда.
 На второ място, динамиката на потреблението ще се формира от потребителските нагласи на българите. През 2015 г. се засилват намеренията на българските граждани за изразходване на голяма сума пари за подобрения в дома или за закупуване на автомобил
през следващите 12 месеца според наблюдението на потребителите, проведено от НСИ. Повишаването на склонността за големи разходи и покупки на дълготрайни стоки означава, че ръстът на потреблението вероятно ще се ускори според икономическите прогнози.
 На трето място, част от българските домакинства разполагат
със значителни спестявания. Нещо повече, лихвите по влоговете се
понижиха съществено, което допълнително ще стимулира потребителските разходи.
 На четвърто място, увеличението на потреблението ще се
определя от подобряването на достъпа до кредит. От една страна,
лихвите по кредитите се понижиха, което улеснява обслужването на
вече поетите задължения. Потребителското кредитиране в страната
също се раздвижва. Новите потребителски кредити, отпуснати от
банките, се увеличават средно с 11 % за последните 12 месеца. Допълнително дългът на домакинствата към фирми за бързо кредитиране расте с близо 20 % годишно.
 Не на последно място, растежът на българската икономика
се ускори значително по данни на НСИ, което е важна предпоставка
за увеличаване на доходите и потреблението на населението през
следващите години.

Покупателна способност на домакинствата
Покупателната способност на домакинствата представлява
количеството стоки от даден вид, което може да се купи с паричния
доход средно на лице от домакинство, ако същият се изразходва
изцяло за покупката на тази стока през съответната година.
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Стока
Хляб бял
Ориз
Фасул зрял
Картофи
Домати
Краставици
Пиперки
Ябълки
Мляко прясно
Мляко кисело
Сирене
Кашкавал
Свинско месо
Птиче месо
Малотрайни колбаси
Трайни колбаси
Яйца
Захар
Млечни масла

Мярка
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
л
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
бр.
кг
кг

2004
2208
1746
1118
3160
1746
1540
2014
1797
2546
1594
546
282
304
524
464
221
11 456
2014
319

2009
2997
1372
1217
4458
2584
2257
2641
2764
2972
1959
752
377
457
820
650
309
16 981
2286
413

2010
3103
1518
1307
4516
2230
2149
2530
2925
2901
1993
746
379
492
894
653
313
16 990
2411
386

2011
2814
1522
1561
4269
2772
2544
2835
2691
2879
1976
703
345
512
595
673
327
18 570
1673
357

2012
3287
1774
1404
5730
2650
2585
3095
3118
3118
2186
770
394
562
940
746
360
16 308
1945
418

2013
3557
2048
1329
4877
3072
2833
3479
3453
3379
2402
820
419
608
986
814
384
20 570
2342
417

2014
3646
2061
1060
5386
2693
2756
3078
3618
3362
2347
787
412
631
985
810
374
22 571
3139
409

2015
3817
2070
1172
5959
2699
2627
2926
3674
3417
2407
808
440
699
1040
856
388
22 209
3541
421

Таблица 4. Покупателна способност на домакинствата, изчислена чрез паричния доход средно на лице
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Анализ на покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез паричния доход средно на лице, е представен в Таблица 4.
През периода 2004 – 2015 г. се увеличава покупателната способност на домакинствата за повечето основни хранителни продукти. Около два пъти е нараснала покупателната способност при
свинското месо, ябълките, птичето месо и яйцата в сравнение с началото на разглеждания период. Сравнително най-малко е повишението при зрелия фасул и ориза.
През 2015 г. в собствено жилище живеят 89.5 % от домакинствата, а 6.7 % ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под
наем живеят 3.8 % от наблюдаваните домакинства – 2.8 % на свободен и 1.0 % на общински наем. Второ жилище притежават 8.3 %
от домакинствата.
В жилища, построени преди 1990 г., живеят 91.4 % от домакинствата, като две трети (71.1 %) са изградени в периода 1961 –
1990 г. Преди 1961 г. са построени 20.3 % от жилищата, а изградените след 2001 г. са 4.4 %.
Над две трети (68.4 %) от домакинствата в страната живеят в
дву– и тристайни жилища, като в градовете те са 73.5 %. В селата
62.2 % от жилищата са с три и четири стаи.
Гаражи имат 22.4 % от домакинствата в страната (19.2 % в
градовете и 32.5 % в селата).
С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 80.3 % от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 43.7 % от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 2.2 пъти по-голям – 95.7 %.
Тоалетна вътре в жилището имат 66.0 % от домакинствата в
селата и 97.2 % в градовете.
С централно парно отопление са 22.0 % от жилищата в страната, съответно 28.8 % в градовете и само 0.3 % в селата.
Анализът на данните е представен на Фиг. 6.
Фиг. 7 представя относителния дял на домакинствата, притежаващи предмети за дълготрайна употреба, по местоживеене.
Автомобили имат 51.9 % от наблюдаваните домакинства, като
4.1 % притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 17.9
% от домакинствата, а 29.6 % са заявили, че нямат необходимост от
лека кола.
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Фиг. 6. Относителен дял на жилищата с водопровод, канализация, електричество, централно парно отопление, баня и
тоалетна в жилището по местоживеене

Източник: НСИ.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е
телевизорът – притежават го 98.9 % от домакинствата, а 29.4 %
имат по два и повече телевизора.
На второ място по разпространение е хладилната техника –
97.9 % от домакинствата в страната (98.4 % в градовете и 96.7 % в
селата) имат хладилник и/или фризер.
Автоматична перална машина притежават 91.9 % от домакинствата, 5.3 % не могат да си закупят този уред по финансови причини, а 2.8 % смятат, че нямат необходимост.
Без телефон (стационарен или мобилен) са 2.4 % от домакинствата. Само стационарен телефон имат 5.6 %, а 59.4 % – само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата
вида телефон (стационарен и мобилен) притежават 32.6 % от наблюдаваните домакинства.
С компютри разполагат 56.3 % от домакинствата (63.7 % в градовете и 33.0 % в селата), като една малка част ползват служебни.
Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 36.5 %.
Наличие на интернет връзка в жилището имат 55.5 % от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 63.1 %
от жилищата, а в селата – в 31.3 %. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37.4 % от домакинствата.
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Фиг. 7. Относителен дял на домакинствата, притежаващи
предмети за дълготрайна употреба, по местоживеене

Източник: НСИ.
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Климатици притежават 33.3 % от домакинствата, а 33.9 % не
могат да си закупят такава техника поради липса на финансови
средства. Заявили, че нямат необходимост от климатик, са 32.9 %
от домакинствата в страната.
Финансовото богатство и доходите на всяко едно домакинство
е водещ измерител за жизнения стандарт на населението и развитието на икономиката на отделните държави. Оценката на анализираните показатели е от изключително важно значение, тъй като
обуславя вземането на правилни икономически решения в условията на непрекъснато променяща се и динамична икономическа конюнктура.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХРАНИ
НА БАЗАТА НА БОБОВИ КУЛТУРИ, ПОДХОДЯЩИ
ЗА СОЦИАЛНИ И ДОНОРНИ ДЕЙНОСТИ
гл.ас. д-р Иван Бакалов
Институт за изследване и развитие на храните –
Пловдив
TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF LEGUMES BASED FOODS
SUITABLE FOR SOCIAL AND DONOR ACTIVITIES
Chief Assist. Ivan Bakalov, PhD
Food Research and Development Institute – Plovdiv, Bulgaria
Abstract: One of the most important issues facing humanity is the food
supplying problem. At any time there are always problems solving social tasks where
minimal resources must meet the needs of different social groups. Such products are
suitable for donor activities in natural disasters and other emergency situations when
a relatively short period of time should be feed the huge masses of people. Besides
low price and its nutritional and taste this food must satisfy a number of specific
requirements. So far for the above purposes are usually offered unrealized surpluses
of food that in one way or another do not meet all requirements. No evidence of
particularly food production especially for social and donor activities, which
represents a significant manufacturing niche.
Keywords: food supplying problem, social and donor activities, extrusion,
legumes based foods

Въведение
Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. От началото до средата на 70-те години на
ХХ век населението е нараснало с около 1,6 млрд. души, като се
очаква през 2050 г. то да достигне 9 – 10 млрд. Следва да се отбележи, че това увеличение е неравномерно по територията на планетата. Населението нараства най-вече в развиващите се страни, където гладът и недохранването се увеличават, а често те вървят ръка за ръка с политическата нестабилност. В Африка например близо
80 % от хората – жертва на недохранване, живеят в политически
нестабилни държави, което се наблюдава и в Азия, и в Латинска
Америка. Това засилва мигрантския поток към държави с развита
икономика. Нещо повече, климатичните промени заплашват да увеличат мащаба на природните бедствия и застрашават световната
продоволствена сигурност. При възникването на природни бедст119
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вия, както и при други кризисни ситуации, за сравнително кратък период от време трябва да бъдат изхранени огромни маси хора.
Всичко това поражда проблеми с изхранването на различни
социални групи, които трябва да бъдат осигурени с питателна храна, която може да се добива на приемливо ниски цени. Освен ниската цена и нейните хранителни и вкусови качества тази храна трябва
да задоволява редица специфични изисквания за: отсъствие на съставки от генетично манипулирани организми; екологично чиста храна; религиозна толерантност; отсъствие на вредни вещества; готова
за директна употреба; лесна за отваряне опаковка; пригодена за
различни климатични условия и др. Един пример за сложността на
проблема е, че консумирането на храни, съдържащи компоненти от
генетично модифицирани организми, е личен избор, но при социални и донорни дейности се счита, че подаването на подобни храни е
недопустимо от морална гледна точка. Трябва да се подчертае, че
обикновено за гореописаните цели засега се предлагат нереализирани излишъци на храни, които в една или друга степен не отговарят на всички изисквания.
Интересът към производството и потреблението на сушени,
инстантни и концентрирани храни винаги е бил и остава актуален
поради редица техни предимства пред другите хранителни продукти: имат относително малък специфичен обем, лесно се транспортират и съхраняват, бързо и лесно се приготвят за консумация,
включително при неблагоприятни и полеви условия [3].
Екструзията е съвременен високоефективен, с доказани технически и икономически предимства метод за обработка на суровини. Тя се развива с бързи темпове и намира все по-голямо приложение в различни производства [1, 2, 8, 12, 13, 14, 15]. Предимствата на екструзията като технологичен процес се състоят в следното:
линиите са високопроизводителни, непрекъснато действащи, лесни
за манипулиране; изискват малък разход на труд, малка площ и помалки инвестиции в сравнение с традиционните линии; позволява
бързо и лесно изменение на рецептурите, като се поддържа стандартно качество на готовия продукт; продуктът се загрява до висока
температура за кратко време, при което се получава стерилизиран
продукт със запазени в голяма степен хранителни качества; получават се високоусвояеми и стабилни на съхранение продукти вследствие на желатинизация на скорбялата, денатурирането на белтъчините, разграждането на инхибиторите на трипсина и пепсина и унищожаването на ензимните системи на суровините; получават се висококачествени, лесноразваряващи се продукти при значителна икономия на енергия (до 30 %); произвеждат се продукти с различна
структура – текстурирани продукти от соя и зърнени храни, богати
на белтъчини; произвеждат се бързоразваряващи се (инстантни)
храни, добавки за супи, брашна за паниране и др.; многофункциона120
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лен процес – прилагането на екструзията премахва необходимостта
от редица технологични операции, като варене за желатинизация на
скорбялата, декристализиране на захарозата, ферментация на тестото при хлебни изделия, агломерация на прахообразни продукти и
др.; възможност за реализиране на няколко технологични операции
(транспортиране на материал, смесване, разбъркване, екстракция,
загряване, стерилизация, формиране) в една машина [4].
Екструдирането се използва най-широко за обработка на зърнени суровини, но в отговор на потребностите на консуматора от
разнообразни храни е налице определена тенденция към разширяване на асортимента и към подобряване на технологията при производството на екструдирани продукти. От гледна точка на рационалното хранене екструдираните храни трябва да бъдат многокомпонентни. Един от пътищата за рационализиране на биохимичния
състав на този вид хранителни продукти е съчетанието на зърнени с
други продукти.
Бобовите култури (фасул, леща, бакла, грах, соя, нахут) имат
съществено значение за храненето. Годишното им производство в
света е: соя – 50 млн. т, фасул – 12 млн. т, грах – 10 млн. т, нахут и
бакла – по 8 млн. т, с тенденция за увеличаване при всички култури.
Културните бобови растения дават семена със значително съдържание на белтъци (20 – 50 %), балансирани в голяма степен по отношение на незаменимите аминокиселини. Представляват найевтините качествени източници на белтъци в света, а данните от
аминокиселинния профил показват, че са богати на лизин, аргинин и
левцин. Съществува дефицит по отношение на една или няколко
жизненоважни аминокиселини – триптофан и сяросъдържащите киселини метионин и цистеин [17, 18, 21, 24]. Недостигът на постъпващите с бобовите храни незаменими аминокиселини може да бъде
компенсиран чрез комбинирането им с други култури, месо и млечни
продукти.
В състава на бобовите култури влиза широк набор от ценни
хранителни и биологично активни вещества. Счита се, че честата
употреба на бобови продукти има по-положително цялостно въздействие върху човешкия организъм в сравнение с много други храни. Те са подходящи за всички, които искат да се хранят здравословно, за хора, подложени на силно физическо и психическо натоварване. Освен това бобовите храни заемат важно място за преодоляване на белтъчно-калорийния недостиг в развиващите се държави, където населението трябва да бъде осигурено с питателна
храна на приемливо ниска цена. Сухите бобови продукти са поевтини и имат по-продължителен срок на съхранение от редица
растителни и животински продукти [16, 19, 20]. Напоследък се наблюдават възстановяване и засилване на интереса към бобовите
култури, което, от една страна, се дължи на хранителната им
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стойност, а от друга – на неизползваните възможности за създаване
на нови продукти с тях. В нашата страна през последните години са
проучени възможностите за екструдиране на леща, като са проведени изследвания относно влиянието на параметрите на процеса
върху структурно-механични и физикохимични характеристики на
получените екструдати [5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23].
Целта на представената технология, разработена в УХТ –
Пловдив, и ИИРХ – Пловдив, е получаването на инстантни храни
на базата на бобови култури. Екструдираните бобово-зърнени
смеси са инстантен полуфабрикат с балансиран биохимичен състав (високо съдържание на протеини с подчертано добро участие
на незаменими аминокиселини) и функционални свойства, подходящ за приготвяне на кремсупи. Освен че са по-евтини и имат попродължителен срок на съхранение от редица растителни и животински продукти, те могат да бъдат лесно и бързо приготвени за
консумация и в полеви условия, т.е. те биха били подходящи и за
донорни дейности при природни бедствия и други кризисни ситуации, когато за сравнително кратък период от време трябва да бъдат изхранени огромни маси хора, а също биха представлявали
интерес и за армейското изхранване.

Материали и методи
Суровини
За провеждане на експеримента са използвани: зрял фасул,
сорт „Биволар“; еднозърнест лимец и елда, доставени от Производствена база – с. Ломец, община Троян. Суровините се смилат на
чукова мелница и се пресяват за получаване на дребнозърнест
грис. Получените видове грис от зрял фасул, лимец и елда се смесват в съотношение 50:40:10. Към пробата се добавя дестилирана
вода за постигане на желаната влажност (23 %), след което се хомогенизира и съхранява 12 часа при 5ºС в затворени полиетиленови
пликове. Преди екструдиране се темперира в продължение на 2 часа при стайна температура.
Екструдиране
Пробата се екструдира на едношнеков лабораторен екструдер
„Brabender 20 DN“ (Германия) при следните параметри на процеса:
честота на въртене на дозиращия шнек – 50 min-1; честота на въртене на работния шнек – 170 min-1; степен на компресия 3:1; температурите на първа, втора зона и на матрицата са съответно 100, 140 и
160°С. Отворът на дюзата на матрицата е с диаметър 3 mm.
Сензорен анализ
 Рангов тест
Пробите се представят на оценителя едновременно, като той
трябва да ги подреди по предпочитание. Най-харесваната проба по122
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лучава първи ранг, а останалите – по-големи рангове (втори, трети и
т.н.). За целите на експеримента са използвани десет оценители.
 Биполярна хедонистична скала
Участниците в теста оценяват пробите по 9-точкова хедонистична скала (изключително не харесвам – изключително харесвам)
по следните сензорни показатели: „най-общо харесване“, „консистенция“, „вкус и мирис“ и „външен вид“.

Резултати и обсъждане
Суровините (зрелият фасул, лимецът и елдата), включени във
формулите с балансиран биохимичен състав, са подбрани въз основа на данни от литературни източници. В състава им влизат широк набор от ценни хранителни и биологично активни вещества, а
комбинирането на растителните им протеини, балансирани в голяма
степен по отношение на незаменимите аминокиселини, води до получаване на висококачествен протеин, който е също толкова добър,
колкото този от животинските храни.
Използвайки симплекс метода и свързаните с него моделиращи и оптимизационни процедури, след обработката на резултатите
са получени математически модели за съдържание на белтък, сяросъдържащи аминокиселини метионин и цистеин, лизин и триптофан.
В резултат на получените математически модели и въз основа на
определената оптимална област (Фиг. 1) е избран състав на трикомпонентна смес от зрял фасул – 50 %, лимец – 40 %, и елда – 10
%, която се подлага на екструдиране.
Фиг. 1. Графична оптимизация на компонентния състав на
бобово-зърнени смеси
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Изследвано е влиянието на независимите променливи на процеса екструдиране върху изходните параметри (зависимите променливи), като експерименталната работа е извършена на базата
на ротатабелен централен композиционен план и е приложен методът на повърхността на отражението със следните комбинации:
влажност (16, 19, 22, 25, 28 %), температура на матрицата (120, 140,
160, 180, 200ºC), честота на въртене (120, 140, 160, 180, 200 min-1) и
степен на компресия на шнека (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1). След обработка на експерименталните резултати са получени регресионни математически модели, описващи със сравнително висока точност (R2 >
0.86) връзката между условията на екструдиране на бобовозърнената смес и определените изходни параметри.
При анализ на различни варианти на оптимизация може да се
препоръча екструдирането на бобово-зърнената смес да се извършва при следните оптимални условия: влажност на материала – от
21 до 25 %, температура на матрицата – от 150 до 180ºC, честота на
въртене на работния шнек – от 145 до 180 min-1, и степен на компресия – 3:1, за получаване на инстантен продукт, подходящ за приготвяне на кремсупи.
При екструдирането настъпва денатуриране на белтъчните
молекули, преобразуване на глобуларната структура във фибриларна и повишаване на ензимната смилаемост на протеина. Стабилността на витамините е различна, но загубата на някои витамини в обработвания материал е очаквана, особено на чувствителните
към температура и разтворимите във вода. Минералните вещества
са стабилни при топлинно въздействие и е малко вероятно да има
загуби при екструдирането.
Ориентировъчното съдържание на основни хранителни вещества в 100 g екструдат от бобово-зърнената смес е: протеини
– 20,40 g; общо въглехидрати – 57,7 g; общо мазнини – 1,2 g; калий
– 1104 mg; фосфор – 403 mg; магнезий – 176 mg; желязо – 5,3 mg.
Екструдат, получен от бобово-зърнена смес при параметри на
екструдиране от установената оптимална област на процеса, се
смила на чукова мелница и се пресява през сито с размер на отворите 0,5 mm. От така полученото инстантно брашно за провеждане
на сензорния анализ се приготвят инстантни храни (кремсупи) в
следните варианти:
– вариант 1 – инстантно брашно (100 g), зеленчуков микс „Биосет“ (12 g), слънчогледово масло (48 g) и сол (36 g);
– вариант 2 – инстантно брашно (100 g), готов микс – подправка за фасул „Биосет“ (12 g), слънчогледово масло (48 g) и сол (36 g);
– вариант 3 – инстантно брашно (100 g) и телешки бульон „Маги“ (20 g).
За целта претеглените съставки се смесват и изсипват в 1 l
студена вода. Вари се на бавен огън, при постоянно разбъркване, в
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продължение на 1 + 5 min до постигане на желаната консистенция.
Количеството на готовата кремсупа е достатъчно за 4 порции (по
около 250 g).
Приготвените от смлените екструдати варианти на кремсупа
са ранжирани по степен на предпочитание от оценителите. Обобщената рангова оценка, представена на Фиг. 2, показва, че найдобре се възприема кремсупата, приготвена от инстантно брашно и
телешки бульон „Маги“ (вариант 3), а най-малко предпочитана (с
най-висок ранг) е тази от инстантно брашно и зеленчуков микс „Биосет“ (вариант 1).
Фиг. 2. Рангови суми на инстантни храни на базата на бобови
култури

Резултатите от сензорната оценка за показателите „най-общо
харесване“, „консистенция“, „вкус и мирис“ и „външен вид“ на изследваните кремсупи са графично представени на Фиг. 3. Те потвърждават и обогатяват резултатите, получени от ранговия тест. От
тестваните инстантни храни вариант 3 е с най-високи средни оценки
по всички показатели. Вариант 1 е получил най-ниски сензорни
оценки по показателите „най-общо харесване“ и „външен вид“. По
показателя „консистенция“ вариант 1 и 2 са с еднаква оценка. Като
цяло в органолептичните профили на изпитваните варианти на инстантна храна се наблюдават минимални разлики в сензорните оценки, дадени от оценителите.
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Фиг. 3. Сензорни профили на инстантни храни на базата на
бобови култури

На Фиг. 4 е представена принципна технологична схема за
получаване на инстантни храни (кремсупи) на базата на бобови култури, комбинирани със зърнени.

Заключение
Разработена е технология за получаване на инстантни храни
на базата на бобови култури с балансиран биохимичен състав (високо съдържание на протеини и подчертано добро участие на незаменими аминокиселини) и функционални свойства, подходящи за
приготвяне на кремсупи. Установено е много добро възприемане от
оценителите на кремсупите, доказано чрез количествен дескриптивен анализ на сензорните им профили.
Освен че са по-евтини и имат по-продължителен срок на съхранение от редица растителни и животински продукти, те могат да
бъдат лесно и бързо приготвени за консумация и в полеви условия,
т.е. те биха били подходящи и за донорни дейности при природни
бедствия и други кризисни ситуации, а също биха представлявали
интерес и за армейското изхранване.
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Фиг. 4. Блок-схема за получаване на инстантни храни на базата на бобови култури
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УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
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MANAGEMENT AND PLANNING OF SALES
Chief Assist. Yoakim Kalamaris, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: Sales management includes the planning, implementation and
control of the drawn program to achieve the objectives of the enterprise. Significant
bearing on the realization of a sale is the fact that it brings profit to the enterprise and
the seller. In an increasingly competitive environment effectively determine the
purpose of sales is the leading factor in the overall efficiency of the enterprise. The
term „sales targets“ („sale quota“) means efficiency (return), which is assigned to a
unit sales for a particular period of time. Efficiency is usually expressed in the level of
sales in value or units of production.
Keywords: sales management, sales planning, purposes of sale, competitive
environment

Поставянето на продажбените цели е основно действие във
връзка със стратегическото управление на продажбите. Без наличие
на подобни цели е трудно организацията да върви напред, тъй като на
практика тя няма да знае какво да постигне. Липсата на цели демотивира и самите служители, както и затруднява оценката на бизнеса.
Целите на фирмата трябва да се установяват в съответствие
с пазарния потенциал и пазарната конюнктура. Потенциалът на пазара е обемът максимално възможни продажби за целия отрасъл
през определен период от време. На тази основа потенциалът за
продажби на конкретното предприятие може да се дефинира като
максимално възможният дял от потенциала на пазара, който предприятието може да достигне при благоприятни условия. Той е предпоставка за прогнозиране на продажбите на предприятието. Прогнозата за продажбите е този дял от потенциала за продажби, който
предприятието преценява, че ще достигне.
Целите в областта на продажбата произтичат от фирмените и
маркетинговите цели. Установяването им трябва да започне с ключовите цели, по които се определят настоящата и желаната позиция.
Изборът на цели в областта на продажбата е предпоставка за
изграждане на успешна стратегия. Фирмените цели могат да се
представят чрез показатели, като пазарен дял, възвръщаемост на
инвестициите, рентабилност на капитала и активите и др., докато
целите по продажбата могат да се търсят в следните направления:
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 съдействие за постигане на обема на приходите и печалбата на фирмата;
 рентабилност на продажбите;
 възвръщаемост на активите, ангажирани в продажбите;
 равнище на разходите за продажба;
 пазарен дял – ако се приеме от ръководството на фирмата,
че търговските работници оказват най-голямо въздействие върху
продажбите в сравнение с цените и рекламата.
Могат да се използват някои от следните показатели, свързани с продажбените цели:
 общ обем продажби в стойност и натура за определен период (обикновено месец);
 обем продажби по стокови групи;
 рентабилност на продажбите;
 среден размер на поръчките за месец;
 брой нови клиенти за месеца;
 брой клиенти, напуснали фирмата;
 брой и стойност на рекламациите;
 среден размер на посещенията при клиентите и др.
Целите най-общо могат да са три вида.
Цели, свързани с резултати от продажбите (performance
goals), – основни са приходите от продажби, броят нови клиенти,
размерът на комисионата или бонусите. Тази категория цели първи
се установяват, защото достигането на определено равнище на изпълнение е от еднакво значение както за фирмата, така и за персонала по продажбите.
Цели, свързани с производителността (productivity goals), –
колко ефикасни са продажбите, отнесени към ресурсите или отделните продажбени дейности, например: продажби на един търговски работник (производителност на труда), продажби от едно
посещение на клиента, среден размер на поръчката от един клиент
и др. С други думи търговските работници могат да избират между
екстензивни и интензивни методи на работа, да работят поусилено (чрез повишаване на броя на посещенията), „по-умно“
(чрез увеличаване на размера на продажбите от едно посещение)
или и по двата начина.
Цели, свързани с продажбените дейности (activity goals), – те
се отнасят до поведението на персонала и са основа за планиране
на продажбените квоти, като брой посещения на клиенти за един
ден, брой демонстрации и други дейности. Целите, свързани с
дейностите, са междинни, защото включват тези операции, които
осигуряват генерирането на продажби и по този начин съдействат
за постигане на целите по изпълнението.
Примерен модел на поставяне на цели е показан в Таблица 1.
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Таблица 1. Примерен модел на поставяне на цели по продажбите
Показател,
на тримесечна основа
Обем приходи от продажби
Брой клиенти за региона
Брой служители
Разходи за продажби
Среден брой операции от
служител (посещения)
Рекламации

Настояща
ситуация
25 000
120
14
2500
5

Изменение
(в %)
5
7
-5
-5
0

Целева
ситуация
26 250
128
13
2375
5

11

-10

10

Целите се установят за фирмата като цяло и за всяко звено
(департамент). Целите на всяко звено трябва да се съгласуват с
общите цели и да допринасят за тяхното изпълнение. Целите се
диференцират по продукти, географска локация, търговски работници, контакти с групи клиенти.
Планирането на продажбите е оценка на текущата ситуация в
обслужваната продажбена територия, свързана с определяне на
конкретни цели, формулиране на стратегии и тактики, както и установяване на механизми за контрол и процедури за оценка. Предварителното планиране диктува логиката на успешното развитие на
всеки бизнес, тъй като чрез него се прави опит да се определят решенията, чрез които се намалява неопределеността на средата.
Всеки продажбен план следва да бъде логично конструиран,
относително финансово съвършен и умишлено времево ограничен с
интегрирани варианти на толеранс към възможни отклонения и гъвкавост. Като формален фирмен документ той следва категорично
правилата на бизнеса с акцент върху бъдещето. Основният фокус
трябва да бъде върху клиентите, продажбите, стратегии за реализация, основни рискове. Следователно планът ще описва как ще се
развиват продажбите на фирмата, какви ще са основните продажбени цели, какви ще са необходимите ресурси и коя стратегия ще е
най-подходяща за тяхното постигане.
Свойствата на плана за продажбите са:
 ценността на бизнеса определя основните насоки и задачи,
които следва да бъдат решени в бъдещата дейност на фирмата;
 само коректно формулираният продажбен план може да
доведе до очакваните резултати;
 планът за продажбите следва да се извежда в разбираема
форма за тези, които следва да го изпълняват;
 планът за продажбите трябва да бъде развит едновременно в кратък и в подробен вариант;
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 осигурява изходна рамка, спрямо която да се извърши
оценка на постигнатото равнище и напредъка в областта на продажбите чрез използването на новаторски подходи.
Всеки план за продажбите трябва да води като краен резултат до:
 ускоряване на комерсиализацията на нови продукти и оптимизиране на използването на фактора време;
 по-точен и по-малко сложен процес на бюджетиране;
 увеличаване на ефективността на организацията на продажбите;
 оптимизиране на управлението на човешките ресурси;
 усъвършенстване на взаимоотношенията с доставчиците,
намаляване на необходимото време и разходите за изпълнение на
поръчките;
 концентриране върху изграждането на лоялност на клиентите и по-значима степен на удовлетвореност;
 подобряване на сътрудничеството между компанията и
нейните външни партньори;
 намаляване на оперативните разходи;
 увеличаване на обращаемостта на стоковите запаси, тяхното формиране и поддържане в оптимален размер съобразно очакванията за развитие на потребителското търсене;
 подобряване на възвръщаемостта на нетните активи, на
ефективността и рентабилността на продажбите.
Планирането на продажбите е ключов инструмент при управлението на всяка бизнес единица, тъй като продажбите имат директно отношение към всички дейности и процеси във фирмата. Това
означава, че планът за продажбите детерминира ресурсните потребности на организацията и количествената им определеност повлиява върху по-голямата част от финансовите показатели на всеки
стопански субект.
В структурно отношение всеки конкретен план, обвързан с
продажбената дейност, съдържа следните основни елементи:
1. Актуално състояние, приоритети и цели по отношение на
продажбите пред фирмата.
2. Задачи и етапи на осъществяване.
3. Ръководители, отговорници и екип от изпълнители.
4. Срокове и дейности за изпълнение.
5. Бюджет.
6. Контрол на изпълнението – междинни и финални отчети.
В съдържателен аспект следва да се опишат следните поважни отделни части и параграфи:
 Резюме
 Стратегия
- Бизнес мисия
- Описание на продуктите
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- Пазарна позиция на продуктите
- Обслужвани пазарни сегменти
- Позициониране спрямо конкурентите
- Описание на продажбения процес
• Представяне на пазара
• Използвани дистрибуционни канали
 Идентифициране на потенциални клиенти
 Използвани продажбени техники
 Продажбена тактика
- Акценти
- Организация
 Маркетингови мероприятия
 Организация на продажбите
- Техническо осигуряване и поддръжка
• Персонал
- Основни отговорности и компетенции
- Структура, обучение
- Компенсационни планове
• Търговска инфраструктура – налична, резерви, проектиране
• Продажбен процес
 Дистрибуционни канали
- Мениджмънт
- Съществуващи клиенти и възнаграждаване на лоялността
- Привличане на нови клиенти
- Продажбени срещи, установяване на контакт и презентация
 Договори и ценообразуване
- Отчитане на продажбите
- Следпродажбен контакт, обслужване и сервиз
• Финансови прогнози
 Продажбени квоти
 Прогнози
В бизнес практиката по йерархичен признак са познати три вида планиране:
 Стратегическо планиране – осъществява се на най-висше
равнище във фирмата и обхваща онези проблеми, които ще бъдат
решавани в дългосрочен аспект, а именно: разширяване на предмета на дейност, нарастване на пазарния дял, оптимизиране на продуктовата структура, разработване на специфични продажбени
стратегии и др.
 Тактическо планиране – обхваща по-конкретно продажбената дейност и осигурява реализирането на целите и стратегиите,
формирани по-горе. Обезпечава разгърната система от ясно дефинирани показатели и раздели, свързани с продажбите, материалната осигуреност, човешките ресурси, финансовия план и др. Може да
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се декомпозира за по-кратки периоди от време, за отделни структурни подразделения или за отделни елементи на съвкупността.
 Оперативно планиране – свежда се до организиране и контролиране на различни вътрешни процеси, свързани с конкретни
места и време. Основните изисквания са изчерпателност, определеност, навременност, координираност между отделните елементи
на съвкупността по отношение на продажбите.
Някои често допускани грешки могат да бъдат:
 некоректно, обширно или неясно определяне на обслужвания пазар;
 разпръсване на продажбените сили;
 липса на реклама, погрешна медия или насоченост към
прекомерно обширна аудитория;
 липса на яснота как бъдещите промени могат да повлияят
на пазара;
 непълна или некоректна оценка на наличната информация.
Като завършващ етап на всяко планиране следва да се извърши задълбочен анализ на формираните отклонения между планираните и реално постигнатите резултати от продажбената
дейност и детерминиране на факторите, довели да значими отклонения в резултатите.
Поставянето на задачи, свързани с дейността на търговския
персонал, е основен момент при управлението на продажбите. Задачите се използват като стандарти за ръководство на действията
на продавачите. Те също са удобно средство за контрол и способ за
оценка на изпълнението на продавачите.
По своята същност задачите са тактически средства и произтичат от целите на продажбите на фирмата, от маркетинговия план
и плана по продажбите, от прогнозирането на продажбите и бюджета. Задачите могат да се определят не само за конкретен търговски
работник, но и за географски регион, територия за продажба, продуктова линия, търговски обект, дистрибутор. Периодът за планиране може да бъде година, шестмесечие, тримесечие, месец.
Задачите имат следните основни особености:
 Мотивират търговския персонал, като доставят цел на изпълнението, дават направление за работа, доставят стимул.
 Установяват стандарт – количествен и качествен, като определят работните дейности, средство са за обратна връзка и оценка на изпълнението (определят заплащането и професионалното
израстване на персонала).
 Средство са за контрол – служат за ръководство и управление на поведението на продавачите. Властта е формално право
за установяване на контрол (например изискване на отчети от персонала по продажбите всяка седмица).
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 Осигуряват възможност за промяна в управлението на продажбите, например при внедряване на нов продукт чрез поставяне
на по-висока квота.
Стимулите за изпълнение на задачите са средство за мотивиране на персонала по продажбите.
За да са ефективни, задачите трябва да се възприемат от
продавачите като достижими и желани. За да бъдат желани, те
трябва да се отнасят до системата за стимулиране. Финансовите
бонуси се използват като награда, докато пълното отсъствие на бонуси е санкция, че квотата не е достигната. Установяването на продажбени задачи не е лесно поради две основни причини:
 Задачите трябва да са достатъчно високи, за да осигурят
печалба за фирмата и да бъдат предизвикателство за продавачите,
но и достатъчно ниски, за да се приемат като достижими и да стимулират продавачите към допълнително усилие.
 Наградите за достигането на поставените задачи трябва да
са достатъчно високи, за да мотивират продавачите да извършат
необходимите усилия за постигане на квотите, но достатъчно ниски,
за да се държат под контрол разходите за продажба.
Намирането на коректен баланс между двете изисквания е
трудно условие, както и отнасянето на задачите към материалното
стимулиране – планирането на комисионите и бонусите. Задачите
могат да се определят на основата на количествени и качествени
показатели, използвани при планирането на продажбите.
Например:
 общ обем на продажбите или пазарен дял;
 брутен доход;
 разходи за продажба;
 дейности като посещения, обслужени клиенти, телефонни
обаждания;
 обем продажби за определена стокова група;
 комбинация от посочените.
Качествените задачи се отнасят до основната дейност на продавачите. Например:
 подход към клиента;
 представяне на стоката;
 приключване на продажбата и др.
Компаниите влагат повече средства за участие в панаирите и
изложенията, отколкото в реклама или друга форма на маркетингова комуникация.
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BOTTLED WATERS IN BULGARIA – PAST AND PRESENT
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Plovdiv University „Paisii Hilendarski“
Abstract: The purpose of this paper is to make a business analysis of the
subsector „Production of soft drinks, mineral waters and other bottled waters“ in
Bulgaria in the period 2008 – 2013 and to bring out the model of the successful
company in the subsector.
Keywords: bottled water, soft drinks, business analysis

През 2013 г. се забелязват първите признаци на подобрение
по отношение на обемите, реализирани на българския пазар, на
безалкохолни напитки в сравнение с предходните години от разглеждания период (анализираният период е 2008 – 2013 г.). Излизането на икономиката от рецесията, която е налице през периода
2009 – 2011 г., се отразява положително на продажбите на безалкохолни напитки. Категориите, които отбелязват най-висок темп на
растеж, са готовите за консумация чайове и кафе, както и спортните
и енергийните напитки.
Наред с положителните ефекти от икономическото възстановяване на пазара на безалкохолни напитки се появява и търсене на
по-здравословни продукти. Българите обръщат все по-голямо внимание на естествените и здравословни характеристики на продуктите, които купуват, тъй като не желаят да консумират „празни“ калории1 или вредни храни и напитки. Високото съдържание на захар в
напитки като концентратите е причина за намаляващия темп на растеж в търсенето и продажбите, докато пазарното проникване на бутилираната вода в нови пазарни ниши продължава. Нещо повече –
все повече нараства нейният пазарен дял.

1

Това са калории с ниска хранителна стойност, но с високо числово изражение.
Такива калории дават най-вече повечето въглехидрати и мазнини, а хранителната
ценност на продуктите носят витамините, минералите, антиоксидантите и другите
микроелементи (Вж. повече във: http://www.zdrave.bg/?c=n&id=3894).
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В първата десетка2 на компаниите, които оперират на пазара
на безалкохолни напитки, се подреждат както многонационални, така и местни компании. Конкурентната среда през 2013 г. се характеризира с водещото присъствие на производителите на бутилирана
вода, газирани напитки и плодови/зеленчукови сокове, които се конкурират в най-големите и най-важни категории. Конкурентната среда
се запазва стабилна, без смяна на лидери и без забележими сливания или придобивания. Компаниите предпочитат да се концентрират
върху доусъвършенстването на своите маркетингови и продажбени
стратегии, давайки приоритет на проникването в модерната търговия на дребно, разработването на нови продукти и рекламата.
Модерната търговия на дребно продължава да завладява пазарен дял и да повишава своята значимост като канал за реализация.
Това става за сметка на малките квартални магазини, които постепенно започват да губят своето значение. Модерната търговия на
дребно привлича клиенти, тъй като веригите за хранителни стоки
действат съвместно с производителите на безалкохолни напитки, насочвайки ги към магазините с най-различни реклами и техники от типа „под черта“. Продажбите на „студения пазар“ през 2013 г. също
регистрират ръст, което след пика на икономическата рецесия е знак
за подновен консуматорски интерес към излизането по заведения.
През 2013 г. безалкохолните напитки отбелязват положително
развитие с помощта на обектите от „топлия“ и „студения пазар“3 (нарастването на реализираните обеми на „студения пазар“ е поголямо, докато „топлият пазар“ се развива по-бавно). Зад обнадеждаващото представяне на продажбите „студен пазар“ стоят два
фактора: възстановяването на българската икономика и силният
туристически сезон през 2013 г.
През същата тази година българската икономика показва първи
сигнали за възстановяване. Прирастът на реалния БВП остава под 1
%, но това е далеч по-добре от отрицателните 5 %, отчетени през първата година на разглеждания период. Според Euromonitor International
през 2013 г. потребителските трансакции, свързани с посещение на
заведения за обществено хранене, регистрират възходящ тренд на
развитие за първи път от началото на разглеждания период – с 3 %
спрямо 2012 г., достигайки 512 млн. лв. Българските потребители се
чувстват по-уверени в своето лично богатство и се завръщат към предкризисните си навици да излизат на кафе или да се хранят навън.
2

Класирани по пазарния дял, който притежават.
Разграничаването на пазара на „топъл“ (off trade) и „студен“ (on trade) се прави на
базата на мястото на консумиране на бутилираната вода (и не само).
Консумирането ѝ в охладено състояние – в кафенета, барове, заведения за хранене
и др., обособява т.нар. „студен пазар“, а когато водата се купува неохладена от
магазинната мрежа с цел да се консумира основно у дома (и не само), се обособява
т.нар. „топъл пазар“.
3
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Урбанизацията също има положителен ефект, тъй като повечето хора живеят в градовете, където намират по-добре заплатени
работни места. През 2013 г. делът на градските домакинства в България е зашеметяващите 75 %. Освен това променената демографска картина, при която все повече и повече хора живеят сами или по
двойки, но без деца, допълнително засилва тенденцията на посещаване на заведения. През 2013 г. домакинствата с по един или
двама членове отчитат най-висок ръст, съответно 32 и 27 %.
В допълнение към всичко това през 2013 г. в България има
силен туристически сезон, който също засилва значението на продажбите на безалкохолни напитки на „студения пазар“. Според Министерството на икономиката и енергетиката през периода януарисептември 2013 г. броят на чуждестранните туристи се е повишил с
6 % в сравнение с 2012 г. и е достигнал 5,9 млн. души. Приходите от
почиващи също бележат възходящ ръст от 2 %, достигайки внушителните 2,3 млрд. лв.4
При продажбите на „студения пазар“ безалкохолните напитки
се консумират самостоятелно, като съпътстващи пиенето на кафе
или като смесени с алкохолни питиета. Потребителите нямат предпочитание към определен вид безалкохолна напитка, а търсенето е
сред най-различни категории – бутилирана вода (на първо място),
спортни и енергийни напитки и сокове, като продажбите на „студен
пазар“ на всички тях се повишават значително. Единствената категория, която изостава от тази тенденция, е категорията на газираните напитки, тъй като потребителите се отказват от тези продукти и
ги заменят с по-здравословни алтернативи.
Тенденцията към по-здравословен начин на живот е причината за малкия ръст на втората най-голяма категория – тази на газираните напитки. Подобряването на стандарта на живот, по-добрата
осведоменост за последните тенденции в храненето, както и негативната реклама на причините за затлъстяването насочват потребителския интерес към определени видове безалкохолни напитки.
Производителите отговарят на това с разработването на нови продукти, които през 2013 г. попадат в ниския ценови сегмент. Пускането на тези продукти е обосновано с действителността, а именно: да
се предложат по-здравословни продукти, които да са с привлекателни цени.
Така например производителите пускат на пазара трапезна
вода, която е обикновена пречистена вода („друга негазирана бутилирана вода“ според дефиницията на Euromonitor), но е по-евтина
от изворните или минералните алтернативи. При готовите за пиене
чайове потребителите се преориентират към закупуване на достъп4

По данни от официалната страница на Министерството на икономиката и
енергетиката (http://www.mi.government.bg/bg).
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ни местни марки („Derby“, „Excellence“) или на продукти с частни
етикети. Търсенето на евтини енергийни напитки е задоволено с
местно производство или с внос на достъпни марки („Pit Bull“,
„Grizzly“, „Arm Fight“, „Tiger“).
Склонността да се купуват качествени продукти, които си заслужават парите, е видима не само при най-добре представящите се
категории. Стратегията за пускане на пазара на продукти с ниски
цени е възприета и от производителите на сокове в опит да подобрят своето представяне. В обемно отношение през 2013 г. пазарът
на сокове спада с 2 %, а производителите разширяват своя асортимент с продукти с по-ниско съдържание на сок и съответно с пониски цени. Тази стратегическа стъпка е продиктувана от желанието
на производителите да събудят интереса на потребителите към пакетираните сокове, като им предложат по-здравословни и достъпни
заместители на газираните напитки. Това се забелязва в асортиментите както на местни, така и на мултинационални компании –
„Бутилираща компания Горна баня“ ООД, „Болкън Бевъриджис Къмпани“ ЕАД, „Кока-Кола ХБК България“ АД, „Пфанер България“ ООД и
Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG.
Проникването на продукти с частни етикети5 чрез основните
форми на дистрибуция на дребно – супермаркетите и хипермаркетите, се увеличава съществено през 2013 г. В основата на силните
позиции на частните етикети при безалкохолните напитки е поголямата фрагментация на този пазар и по-слабото рекламиране (с
изключение на газирани напитки от типа „кола“). В края на разглеждания период частни етикети могат да бъдат открити във всички
важни категории, като тези на бутилираната вода, газираните напитки, соковете, готовите чайове и енергийните напитки. Единствените
категории, в които не се забелязва присъствие на продукти с частни
етикети, са тези за спортни напитки, тъй като те са малки, а имиджът на марката при тези изделия е все още важен за техните консуматори. До голяма степен нарасналото разнообразие на частни
етикети се дължи на по-силните позиции на дискаунтърите
„Kaufland“ и „Lidl“. То също така е показател за това, че пазарът се
съобразява с търсенето на евтини или луксозни марки.
Всички модерни вериги за търговия на дребно – „Carrefour“,
„Billa“, „Пикадили“ и „Фантастико“, имат частни етикети в отделните
категории. Докато през 2009 г. търговците на дребно преди всичко
предлагат основни продукти, като газирани напитки и вода, то през
5

Това са търговски марки, които не са собственост на производителя, а на търговец
на дребно или доставчик, който получава своите стоки, произведени от
производителя, по договор, по силата на който те получават своя собствен лейбъл
(етикет, private label) (Вж. повече на: www.businessdictionary.com/definition/privatelabel.html#ixzz3KMqgH000).
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2013 г. ситуацията вече е променена. През първата година на разглеждания период (2008 г.) цялостният пазарен дял на частните етикети е 1 %, но през 2013 г. той се повишава до 4 %. С увеличаване
на дела на модерната търговия на дребно при дистрибуцията на
безалкохолни напитки се очаква да се повиши и многообразието на
частни етикети, които ще обхващат повече вкусове, поздравословни варианти, а определени асортименти ще бъдат дори
и с малко по-високи цени.
Значението на частните етикети за пазара на безалкохолни
напитки се изразява в това, че те като цяло допринасят за неговото
разширяване. Етикетите на веригите за търговия на дребно се продават на по-конкурентни цени в сравнение с марковите продукти и
се възприемат като качествени. Тъй като покупателната сила на
българските консуматори е все още под средното ниво за ЕС, концепцията на частните етикети намира благоприятна почва за развитие в страната. Навлизането им е за сметка на позициите, заемани
от по-слаби местни конкуренти, като например „Радулов“ ЕООД,
„Мегафрут 2000“ ООД, „Комфорт 2000“ ООД и „Тропик“ АД. Малките
дружества с ограничени ресурси и регионално покритие трудно устояват на засиления натиск от страна на големите компании, в резултат на което техните пазарни дялове се свиват. Поради факта,
че те се конкурират в нискоценовия сегмент, освободеното от тях
място веднага се запълва от частни етикети.
Постепенното проникване на частни етикети и изчезването на
по-слабите конкуренти говори за процес на консолидация на пазара
на безалкохолни напитки. Частните етикети се произвеждат от големи местни компании, като „Нова Трейд“ ООД, „Булминвекс ГБ“
ЕООД или се внасят. Продуктите, които изискват ниска степен на
технологични иновации, като бутилираната вода, газираните напитки или готовия чай, се произвеждат на местно ниво. Усреднената
себестойност е ниска, но транспортните разходи са високи и затова
е икономически по-изгодно те да се произвеждат в страната.
От данните, представени на Фигура № 1, става ясно, че производството на бутилирани води през първите години на пазарна
икономика в България е минимално – едва 70,9 млн. л, като през
първата година от десетгодишния период 2004 – 2013 г., който се
разглежда с цел да се проследи трендът при всеки един показател,
произведеното количество е 424,9 млн. л, което е ръст от близо 500
% спрямо количеството от 1990 г.
През следващите години от разглеждания период количеството бележи както ръст, така и временни спадове, породени от световната икономическа и финансова криза. През периода 2004 –
2008 г. индустрията има бързи темпове на растеж – с около 100
млн. л средногодишно, за да достигне своя пик в производството с
807,4 млн. л през 2008 г. След това следват логични години на спад
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(2009 – 2011 г.), които съответстват на времето, през което световната икономическа и финансова криза е в своя апогей. През
следващите две години – 2012 и 2013, се забелязва лек подем, който е с много нисък темп – под 10 млн. л годишно, а стойностите на
произведеното количество са малко над нивата от 2006 г. (от предкризисния период) – Фигура № 1.
Фигура № 1. Производство на бутилирани води в България
през периода 1990 – 2013 г.

Източник: По данни на АПБНБ.6

Вносът на бутилирани води в България винаги е представлявал
незначителна част от общия обем, който се потребява (Фигура № 2).
През първата година от периода – 1990, дори липсва такъв, а през
следващите се движи в границите между 0,5 и 1,8 млн. л, което е
между 0,11 и 0,27 % от общото количество по години. Ето защо вносът не е фактор на пазара на бутилирани води в България. Тази тенденция не е тревожна и не представя картина, различна от тази, която се наблюдава в повечето държави в Европа. Фактът, че транспортът оскъпява значително продукта и го прави неконкурентен на местните аналози, има значение и прави консумирането на бутилирани
води до голяма степен насочено към местните (регионалните) такива.
При вноса на бутилирани води се забелязва трайна тенденция
на повишаване, макар и с малко, но ежегодно през последните години. Причините за това следва да се търсят, от една страна, в
промяната на потребителските предпочитания на малка част от
българското население, чиито икономически и финансов статут в
6

АПБНБ (Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България) е
юридическо лице с нестопанска цел. Основана е през 1995 г., като целите ѝ са да е
представител на бранша пред обществото и държавата. Член е на Европейската
асоциация на производителите на безалкохолни напитки UNESDA-CISDA от 1996 г.,
а също така и на Българската стопанска камара и на Българската търговскопромишлена палата.

143

ас. д-р Марин Братков

обществото ѝ позволява направата на неминуемо по-скъпа покупка,
а от друга – на трайната тенденция на ръст на чуждестранните туристи през последните години, част от които предпочитат да консумират „своята“ вода по време на почивката си в България.
Фигура № 2. Сравнение между производство и внос на бутилирани води през периода 1990 г., 2004 – 2013 г.

Прегледът на данните за износа на бутилирани води показва
липсата на ясна тенденция – на ръст, застой или спад. По-скоро се
забелязва някаква цикличност: докато през периода 2004 – 2006 г.
се забелязва постепенен спад от 6,2 млн. л до 2,4 млн. л, то през
следващите кризисни години, противно на очакванията и в противовес на всеобщото свиване на производството и продажбите, се забелязва постепенен ръст (Фигура № 3).
Фигура № 3. Износ на бутилирани води от България през периода 1990, 2004 – 2013 г.
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Този период обхваща годините от 2007 до 2011 включително,
през която износът има най-голямата си стойност за разглеждания
период – 10,6 млн. л, което е 1,6 % от произведената през 2011 г.
бутилирана вода в страната. През следващите две години – 2012 и
2013, се отбелязва нов спад, за да се стигне до нивата от 2006 г.
(2,4 млн. л).
При потреблението на бутилирани води също се забелязва
тенденция на постепенен ръст през годините, с изключение на една
част от кризисните години, когато потреблението като цяло е свито,
и в частност това на бутилирани води отбелязва известен спад. С
основание може да се твърди, че в основата на нарастващото потребление на бутилирани води стои както подобряването на покупателната способност на българина, така и промяната в потребителските му предпочитания и по-високата му култура на потребление
(Фигура № 4).
Фигура № 4. Потребление на бутилирани води в България
през периода 1990 г., 2004 – 2013 г.

Прави впечатление, че потреблението в галони е само между
10 и 15 % от общото потребление на бутилирани води в България, и
изводът, който може да се направи за потреблението на бутилирани
води в частта потребление в галони, е, че това е все още недобре
развит сектор от пазара на бутилирани води, който е с огромен потребителски потенциал (все пак основни потребители на вода в такава разфасовка са компаниите със своите офиси и производствени
помещения) и респективно с възможности за добри печалби.
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За част от годините в извадката липсват статистически данни за потреблението на натурална изворна вода, поради това тя участва в
разпределението с нулева стойност. Трябва да се отбележи още, че от 60 до 80 % от потреблението на газирани води се пада на
натуралните минерални и изворни; между 55 и 88 % е делът им в потреблението на вода в галони.

7

Източник: АПБНБ.

Вид опаковка/година
Стъкло, в т.ч.:
до 0.5 л.
до 1.0 л.
PET, в т.ч.:
до 0.5 л.
до 1.5 л.
от 2.0 л. до 11.0 л.
PVC, в т.ч.:
до 0.5 л.
от 0.75 л. до 1.5 л.
В галони до 19.5 л.
Общо

Таблица № 2. Потребление на бутилирана вода по опаковки в съотношение за периода 2004 – 2013 г. (в %)

Източник: АПБНБ.

Таблица № 1. Потребление на бутилирана вода по видове за периода 1990, 2004 – 2013 г. (в млн. л и в % дял)7
Вид бутилирана вода/година, дял
1990 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Натурална, в т.ч.:
20,0 28,3 330,1 78,7 403,5 79,5 489,1 78,7 580,1 80,6 642,3 79,9 609,5 80,9 550,5 80,0 519,6 80,5 516,4 79,2 527,0 79,4
минерална
20,0 28,3 304,4 72,6 378,3 74,5 461,4 74,3 550,3 76,4 611,6 76,1 587,0 77,9 528,4 76,8 401,2 62,2 306,7 47,0 312,8 47,1
изворна
95,1 14,7 135,8 20,8 142,1 21,4
трапезна
25,7 6,1 25,2 5,0 27,7 4,4 29,8 4,2 30,7 3,8 22,5 3,0 22,1 3,2 23,3 3,6 73,9 11,4 72,1 10,9
Газирана (минерална, изворна, трапезна) 50,7 71,7 45,6 10,9 44,6 8,7 48,5 7,8 47,0 6,6 54,6 6,8 45,6 6,1 42,5 6,1 37,4 5,8 37,7 5,8 37,0 5,6
В галони (минерална, изворна, трапезна)
43,5 10,4 59,7 11,8 84,2 13,5 92,8 12,8 106,7 13,3 98,2 13,0 95,7 13,9 88,5 13,7 98,2 15,0 99,3 15,0
Общо
70,7 100,0 419,2 100,0 507,8 100,0 621,8 100,0 719,9 100,0 803,6 100,0 753,3 100,0 688,7 100,0 645,5 100,0 652,3 100,0 663,3 100,0
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От Таблица № 1 става ясно, че през изследвания времеви период най-голям относителен дял в потреблението на бутилирани
води имат натуралните минерални води (потреблението им през
отделни години достига близо 80 % от общото потребление). През
последните три години част от него е заменено от потребление на
изворни води. Разбира се, общият относителен дял на натуралните
минерални и изворни води е още по-голям поради факта, че значителна част от потреблението на бутилирани газирани води и води в
галони се пада именно на тях. Ето защо от 80 до 95 % от потреблението на бутилирани води през последните години се пада на натуралните минерални и изворни води.
Потреблението на натурална минерална вода се характеризира с най-големите флуктуации през годините – от постоянен растеж,
и то с бързи темпове, през периода 2004 – 2008 г.8 до спад, и то с
още по-бързи темпове, през периода 2009 – 2013 г.9
През 2013 г. са бутилирани общо 663,3 млн. л минерални, изворни, трапезни, газирани води и води в галони. Нараства предлагането на натурални изворни води с 6,3 млн. л, което дава отражение върху структурата на потреблението.
Потреблението на бутилирани води през 2013 г. нараства с
близо 11 млн. л в сравнение с предходната 2012 г. Това е ръст от
1,6 %. Консумацията на човек от населението нараства от 88,4 л
през 2012 г. на 91,6 л през 2013 г., или с 3,2 л, което е ръст от 3,6 %.
Нараства потреблението и на натурална минерална вода. Сред бутилираните води натуралните минерални продължават да имат найвисок дял от 47,1 %, като в тази група делът на изворните вече е
21,4 %, а на трапезните намалява с 0,5 % спрямо 2012 г. и достига
10,9 % за 2013 г. Потреблението на газирани води остава на почти
същите позиции от 2012 г. А това на води в галони нараства с близо
1 млн. л и достига 99,3 млн. л, като делът им в общото потребление
на води се запазва на ниво от около 15 %. През 2013 г. продажбите
на „студения пазар“ нарастват с 0,8 % спрямо 2012 г. и достигат нивото от 2009 г.
През разглеждания период количеството консумирана натурална минерална вода независимо от нейните разновидности (негазирана, газирана или в галони) се запазва относително постоянно, с
изключение на последните две години – 2012 и 2013, когато тя отстъпва част от позициите си на изворната вода. Консумацията на
трапезна вода заема под 20 % от общото консумирано количество.

8

Стойностите се променят от 304,4 млн. л за 2004 г. до 611,6 млн. л за 2008 г., или
това е ръст от 100 % за този период.
9
Стойностите се променят от 587,0 млн. л за 2009 г. до 142,1 млн. л за 2013 г., или
това е спад от над 300 % за този период.
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Интерес представлява и анализът на потреблението, разграничено по опаковки (Таблица № 2).
От таблицата е видно, че най-разпространената опаковка при
всички разфасовки е PET10 опаковката (около 85 % от реализираните бутилирани води са именно в такава опаковка, и то през целия
период), т.е. предпочитанията и на бутилиращите компании, и на
потрeбителите на техните продукти са насочени към лекия и удобен
за носене материал.
Данните от Таблица № 3 представят предпочитаните канали
за реализация както при „топлия“, така и при „студения пазар“. При
„топлия пазар“, на който се падат между 64 и 69 % от продажбите,
две са основните форми на реализация – супер- и хипермаркетите11
(на тях се падат около 50 % от продажбите на „топъл пазар“) и малките квартални и специализираните магазини (другите 50 % от продажбите на „топъл пазар“). При „студения пазар“ над 70 % от продажбите се реализират чрез т.нар. канал „ХОРЕКА“12.
Сред инвестициите в сектора на бутилираните води през разглеждания период е важно да се отбележи стартирането на новия
бранд – изворна вода „Бачково“, през 2013 г. (инвестиция на „Нова
Трейд“ ЕООД). Внимание също заслужава новият сондаж в гр. Банкя на „Кока-Кола ХБК България“ АД. Модерното съоръжение е първото от вида си в страната и е на стойност над 2 млн. евро (инвестицията е реализирана през 2011 г.). Всички компании, заемащи водещи позиции в сектора, отделят постоянно средства за инвестиции
в инфраструктура, в модернизация на производството, в маркетинг.
Разработката е част от работата по проект НИ15
ФИСН019/24.04.2015, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Литература
1. Асоциaция на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ). [онлайн]. [прегледан 15.08.2014]. http://www.bsda-bg.org/.
2. „Празни калории“ – що е то? [онлайн]. – В: здраве.bg. [прегледан
1.06.2013]. http://www.zdrave.bg/?c=n&id=3894.
3. Министерство на икономиката и енергетиката. [онлайн]. [прегледан
17.11.2014]. http://www.mi.government.bg/bg.
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Полиетилентерефталат (polyethylene terephthalate) – вид пластмаса, която се
използва за производството на бутилки за безалкохолни напитки и за други
опаковки. Предимствата ѝ са ниска цена, лек и гъвкав материал.
11
Те са част от т.нар. „модерни канали“ за търговия на дребно.
12
„ХоРеКа“ е канал за търговия и дистрибуция, обхващащ хотели, кетъринг фирми,
ресторанти, кафенета, заведения за бързо хранене, училищни столове,
бензиностанции и др.
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Дистрибуционен канал/година
Топъл пазар
супер- и хипермакети
малки и специализирани магазини
Студен пазар
ХОРЕКА
офиси и учреждения, в т.ч. и вода в галони
Общо
2004
69,1
34,4
34,7
30,9
22,1
8,8
100,0

2005
67,8
33,2
34,6
32,2
22,5
9,7
100,0

2006 2007 2008 2009 2010
65,6 65,1 64,6 66,3 66,9
31,7 31,2 30,4 30,7 31,5
33,9 33,9 34,2 35,6 35,4
34,4 34,9 35,4 33,7 33,1
24,5 24,7 24,7 23,6 22,7
9,9 10,2 10,7 10,1 10,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2011
66,9
32,0
34,9
33,1
22,8
10,3
100,0

2012 2013
68,1 66,3
33,4 32,3
34,7 34,0
32,9 33,7
22,2 22,8
10,7 10,9
100,0 100,0

Таблица № 3. Дистрибуция на бутилирана вода в съотношение за периода 2004 – 2013 г. (в %)
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РОЛЯТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
проф. д-р Атанас Льондев
Висше училище по сигурност и икономика
ROLE OF GLOBAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN BULGARIA
Prof. Atanas Lyondev, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: In the 21st century emerge challenges and conditions in
international economic policy, reinforcing the need for decisive role of global financial
institutions. These are: new technology, private capital flows, the growing role of new
emerging market economies, the growing role of Asian economies, democratization,
globalization, the need to anticipate and prevent international financial crises and
others.
Keywords: global, financial, institution,IMF, WB, krisis, reasoning, creditor

Същност на глобалните финансови институции
През 2004 г. Международната организация на Сметните палати дефинира международната институция като организация, създадена със или без договор, чиито членове са две или повече държави и чийто общ финансов интерес се съблюдава от управляващ орган. Примери: МВФ, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Банката
за международни плащания в Базел и др. Списъкът е дълъг – над
100 институции в цял свят. От тях ще отличим МВФ и Световната
банка като истински глобални институции, който влияят на процесите в глобалната икономика.
Преди Втората световна война е съществувала само една
глобална финансова институция, а именно Банката за международни плащания в Базел. След войната възникват останалите институции. Причината за възникване на МВФ и Световната банка е т.
нар. „Бретън-Уудска система“, която слага край на икономическия
национализъм от 30-те години на миналия век и неговите вредни
протекционистични форми, залегнали в индивидуалните икономически политики на отделните държави тогава. Положението е било
крайно нетърпимо. Все пак се стига до съгласие между отделните
държави за въвеждане на тази система като единствено спасение
на икономиките на тези държави.
Еволюцията на политиката на тези глобални финансови институции през XX век започва от представата за неограничените възможности на държавата да „поправи“ и даже да „замести“ пазара,
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минава през разочарованието от държавната намеса и достига до
плахото възстановяване на представите за началната роля на
властта при определяне на институционалната среда, в която протичат стопанският живот и неговата най-резултатна система – пазарът.
През XXI век се появяват предизвикателства и предпоставки в
международната икономическа политика, затвърждаващи необходимостта от решаващата роля на глобалните финансови институции. Такива са новите технологии, частните капиталови потоци, растящата роля на новопоявяващите се пазарни икономики, увеличаващата се роля на азиатските икономики, демократизацията, глобализацията, необходимостта от прогнозиране и предотвратяване на
международни финансови кризи и др.

Видове финансови институции
1. Световни – МВФ, Световната банка и Банката за международни плащания в Базел. Те са ядрото на световната валутна система.
2. Световни с регионален обхват – Междуамериканската банка
за развитие, Азиатската банка за развитие, Африканската банка за
развитие, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка
за възстановяване и развитие, Европейската централна банка.
3. Регионални – Централноамериканската банка за развитие,
Ислямската банка за развитие, Арабският валутен фонд, Арабският
фонд за икономическо и социално развитие и др.1

Ролята на глобалните финансови институции
Глобалните финансови институции имат две основни роли в
съвременния XXI век: като авангард на зараждащото се световно
правителство и като безсилен опит за сътрудничество между суверенни държави, продиктувано от икономическата глобализация.
МВФ и Световната банка са най-влиятелните глобални финансови институции. Тяхната роля се свежда до възможността, която предоставят на държавите, да решават политически и икономически конфликти между самите тях, продиктувани от различните им
национални интереси и суверенитет. С тяхното посредничество това става по-лесно и по-бързо. Друга тяхна роля е прогнозирането и
предотвратяването на финансови кризи по света. Те улесняват комуникацията между правителствата на отделните държави. През
последните 20 години тяхното значение се увеличава по няколко
причини:
1

Льондев, А. Международни финанси. София: ВУСИ, 2014.
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1. Краят на Студената война обезсмисли противопоставянето
на Великите военни сили и отприщи поставените в изолация международни организации.
2. Развитието и легализирането на международните отношения затрудниха държавите в опита им да игнорират политиките на
международни организации като ЕС, Европейския съд за човешки
права, Световната търговска организация и др.2
Ефективността на организациите се увеличи през последните
години. Автономията на политиките им – също. МВФ и Световната
банка имат необходимия експертен и научен персонал от професионалисти – главно американци и европейци, който гарантира провеждането на правилните и най-добри международни практики, съобразени със съответната страна или регион. Така двете организации спомагат за икономическия просперитет, намаляват бедността,
осигуряват световен мир, улесняват търговията, осигуряват помощ
при природни бедствия и др.
Като част от международната система тези организации са все
по-желани за членство в тях. Днес в МВФ има 188 държави. Особено малките и бедни страни се стремят към членство. Причината е,
че тези малки държави не са суперсили, т.е. нямат изключителна
сила и власт, и са истинска политическа единица. От друга страна
тези държави си гарантират взаимоотношения с останалите членове на МВФ. Взаимопомощта между държавите е от изключително
значение във Фонда.
Днес една държава, ако е суперсила, е политическа единица с
влияние, което може да е различно като география. Но сравнено с
МВФ, МВФ има доста по-голямо влияние и чертае насоките на световната икономика. Днес всяка държава е суверенна, отдавна няма
стари колониални държави и по тази причина проблемите от политически и военни преминаха в икономически – бедността в света, демографския проблем, свръхнаселеността на някои континенти, околната среда – по-точно климатичните промени, космическите изследвания, контрола върху океанските ресурси и полезните изкопаеми, частните капиталови потоци, растящата роля на новопоявящите
се пазарни икономики, азиатските икономики, демократизацията на
политическите системи. Въпреки че държавите не са дали суверенитета си на МВФ, те го предпочитат, за да изпълнят целите си. Виждаме кои са силните държави в МВФ: САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, Русия, Бразилия, Индия. В техен интерес работи МВФ, но и в интерес на останалата част от човечеството.
Реално погледнато, МВФ започна да изпъква най-вече като
международна организация през XXI век. Тя започна да влияе през
XX век, като беше спасител на много държави в икономическа и фи2

Евгениев, Ев. (2011). – В: Годишник на ВУЗФ, 2010, том 6. София: ВУЗФ.
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нансова криза. Тук ще спомена ролята му през 70-те години, когато
настъпи петролната криза: повишаването на цените на петрола доведе до повишаване на външните дългове на развиващите се държави по света и тяхната невъзможност да ги обслужват. Тогава МВФ
се намеси и отпусна финансова помощ на тези държави и участва в
процеса на рециклиране на петродоларите. През 80-те дълговата
криза на развиващите се страни. „МВФ стана координатор на интересите на длъжниците и международните банки. В неговите рамки
бе приет и приложен Планът „Брейди“3. След това дойде краят на
Студената война и новите държави членки бяха от Варшавския договор. Всички те са се възползвали от заемите на Фонда и до днес.
Главно за да облекчат плащанията си по външните дългове, като
започнаха реформи и програми, съгласувани с МВФ. Всички тези
държави минаха през преход от социалистическо управление и централизирана планова икономика към демократична политическа
система и пазарна икономика.
МВФ е с основна роля да сътрудничи между държавите в области, в които сътрудничеството носи ползи за всички или за поголямата част от страните членки. Основното предназначение на
тези институции е да дават различни канали за комуникация
между държавите при големи кризи или обща финансова криза.
Също така те са място, където да се срещнат тези страни и да
си сътрудничат, при това те могат да ползват административния капацитет на Фонда. Ролята е такава, че подпомага световния растеж, световния мир, прогнозира и предотвратява икономически и финансови кризи, както и заразяванията от тях, надзирава и наблюдава всяка страна членка за нейното икономическо
и финансово състояние. Ролята е обединяваща и сплотяваща,
защото това, което искат богатите държави, и това, което искат бедните, става на масата на МВФ. МВФ си партнира с ЕЦБ,
ЕБВР, СБ, ЕС и др. организации по света, а те след Втората световна война станаха много.
МВФ осъществява глобално управление на световната икономика. Тя има глобален подход към проблемите и решенията, търсейки най-добрите международни практики. Расте участието на
неправителствени организации, което дава възможност за съюзи
срещу натиск от страни членки или от международни организации.
НПО участват в мониторинга на държавите членки. Това помага за
автономията на МВФ – нейните политики.4
Проблемите между държавите стават проблеми на глобалните
организации и институции. Най-често конфликтът е между съвпадащи и разнопосочни национални интереси. Бедните страни се
3
4
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страхуват от богатите, но пък и търсят закрила от тях. В същото
време богатите дават ресурси на бедните, за да се развие икономическият просперитет на бедните. Тук е важна идеологията на отделната страна или група държави. Те могат да имат в противовес друга такава на друга държава или група държави. В същото време
взаимозависимостта между държавите и конвергентните национални интереси водят до общи действия. Такива действия са възможни
в МВФ и СБ, както и в ЕС и ЕИБ, но могат да бъдат и извън тях.
ООН е организацията, пазеща мира по света, но тя има „ограничени възможности да решава такива конфликти“5. Тази организация е масата за преговори и договорки между засегнатите страни в
конфликта. Тази организация може да упражни сила или да диктува
определено решение. За съжаление светът разчита на ролята на
индивидуалната държава и я подсилва. Така глобалните институции
не представляват заплаха за държавния суверенитет и са полезни
на държавите в конфликта. Парадокс е разделянето на международните от националните интереси през XXI век – век на глобализация, нови технологии и комуникации. Вътрешните събития стават за
секунди международно събитие.
МВФ отделя особено място на най-бедните страни. През март
2002 г. в гр. Монтерей, Мексико, МВФ взе участие в Конференцията
на ООН за финансиране на развитието. Беше приет документ –
„Консенсус от Монтерей“, който очертава приоритетите в стратегията за развитието за премахване на бедността. „В него се казва, че
развиващите се страни сами трябва да положат основите на собственото си развитие и да премахнат бедността. Това означава добро
управление, върховенство на закона, икономическа политика и институции, насърчаващи творческата енергия на хората, и насърчаване на чуждестранните инвестиции. Когато тези страни поемат тази
отговорност, МВФ и СБ ще предоставят финансова помощ в мащаби, значително превишаващи познатите досега“6.
През годините в света се утвърди мнението (донякъде с известно основание с оглед на статуквото, в други случаи съвсем неаргументирано и превзето), че МВФ е функция на волята на САЩ,
продължение на американската политика и механизъм за упражняване на волята на свръхдържавата чрез глобално финансово господство и прокарване на интересите на Уолстрийт и американската
хазна. Фактът, че седалището на Фонда се намира във Вашингтон,
че ръководството на институцията се определя с решителната роля
на американското правителство, дори изпълнителният директор да
е от друга страна (какъвто е случаят с Лагард, преди това с Доминик
Строс Кан), а общата политика е твърде често с представите отвъд
5
6

Относно предложението за реформа на ООН вж. Дервиш, К. (2007).
Льондев, А. Международни финанси. София: ВУСИ, 2014.
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Океана за разумната и необходима икономическа политика, подхранва подобни мнения. Истината е понякога по-прозаична и в полза
на статуквото – САЩ са най-големият акционер и оттук като във
всяко акционерно дружество онзи, който държи „контролния пакет
акции“, определя ръководството, политическата линия и механизмите/правилата на управление. Да не забравяме също, че исторически
през първите десетилетия на МВФ доларът и златото са двата
стълба на финансовата стабилност и оттук Вашингтон има всички
аргументи за водещата си позиция.7
Решението на най-развитите икономики в света да превърнат
МВФ в гигантски финансов донор за развиващите се страни срещна
критики в лицето на Европейската централна банка. Членът на Изпълнителния съвет на институцията Юрген Щарк се обяви против
решението в глобалната финансова система да се инжектират 250
млрд. долара под формата на специални права на тираж (СПТ).8
Глобалната финансова криза сякаш възроди МВФ, който само
допреди няколко години обмисляше да продаде част от златните си
резерви, защото се нуждаеше от средства, за да покрива текущите
си разходи. Стабилната световна икономика означаваше малко приходи за Фонда. Очаква се светът в скоро време да разполага с нов
Международен валутен фонд. Ще бъдат премахнати (и вече не се
прилагат толкова строго) много от изискванията при отпускане на
кредити, които възмущаваха развиващите се страни. Тези промени
биха направили образа на МВФ по-приемлив за държавите, които
търсят помощ от международната институция. Според главния съветник на МВФ за Европа фокусът е започнал да се изменя: Фондът
вече не мисли, че може да прави „микромениджмънт“ на една отделна държава. Целта на Фонда е да стабилизира бедните държави, засегнати тежко от рецесията, която рязко намали възможностите им за износ към богатите държави. В търсене на алтернативно
финансиране в Източна Европа за помощ към Фонда се обърнаха
Украйна, Латвия, Унгария, Сърбия и Беларус, като според икономисти, пише „Уолстрийт Джърнъл“, Румъния, България и Литва няма
да останат назад. Според анализаторите на международната институция тяхната нова стратегия работи и хората от източноевропейските държави, получили спасителна помощ, вече не гледат на МВФ
като на заплаха.9

7
Грозев, К. Светът, ЕС, еврото и дълговият проблем. [онлайн]. http://www.
transmedia.bg/342.
8
Петров, Хр. (2009). Новата роля на МВФ като глобален кредитор започва да среща
критики. [онлайн]. http://www.dnevnik.bg/biznes/2009/04/07/701925_novata_rolia_na_
mvf_kato_globalen_kreditor_zapochva_.
9
Ролята на МВФ под въпрос във Давос. [онлайн]. http://www.moitepari.bg)
Spravochnik/art/FinancialNews/rolyata-na-mvf-podvu~7e9b58a51a6d40a195b41336.
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Новата роля на МВФ като „доверен съветник“ за постигането на
важни цели на световната макроикономическа политика е гарантиране на финансовата стабилност, сътрудничество в областта на паричните политики, постигане на устойчив растеж и висока заетост, намаляване на бедността и подпомагане на международната търговия.10
Твърди се, че МВФ е полезен като източник на ликвидност в
момент, когато дадена страна върви по пътя на някакви реформи.
Нещо повече, самият МВФ можел да бъде добър съветник по този
път. Това в някакъв много хипотетичен случай може да е вярно.
Реформите обещават съкращаване на публичните разходи, а оттам
и нуждата от МВФ. Това означава, че в даден момент страната няма
да има нужда от Фонда, освен от „мостовото“ финансиране на т.нар.
„непопулярни реформи“. Защо това е само хипотетично, се надявам
да ви убедят аргументите по-долу. Аргументи срещу МВФ:
i. Морален риск за правителства. Целта на дълговите кризи е
да дисциплинира правителства. При кредитор от последна инстанция – независимо дали централна банка, която печата пари, или
МВФ – това е значително по-трудно. Моралният риск (moral hazard)
пречи на важните промени в публичните финанси, независимо че те
понякога идват с обществени и политически сътресения.
ii. Морален риск за кредитори. Най-доброто средство срещу
фискалния дефицит е страхът у кредиторите, че е възможно да не
видят повече парите си. МВФ убива част от този страх. Макар да не
е единствената институция, тя има своята роля за изкуствената увереност понякога у банките, че гръцките облигации са „безрискови“.
iii. Недостатъчно силна теоретична аргументация на много
от съветите на Фонда. Виждал съм редица документи на Фонда, в
които се препоръчват политики на увеличение на данъчни ставки
без стабилен анализ какви ще са рисковете и разходите за това,
включително за публичните финанси. МВФ дълги години смяташе,
че и дефицитът по текущата сметка в България е проблем.
iv. Политическа зависимост и възможност за лобиране от
определени играчи. МВФ е политическа институция, нейното ръководство има мандат от политиците и неговите връзки с лобистите не
са по-различни като характер от тези на национално правителство.
Замислете се защо г-жа Лагард толкова силно настоява да „спасим“
Гърция (и ако не я спасим, няма ли френските банки да носят найголяма загуба?).11

10

Манчев, Цв. (2015). Ролята на МВФ след глобалната криза. [онлайн]. https://www.
uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/nauchna
_dejnost/konferencii_seminari_i_specializacii/srescha_diskusiya_s_doc_cvetan_manchev
_mvf_rolyata_na_mvf_sled_globalnata_.
11
Стоев, Г. (2012). Защо МВФ повече пречи, отколкото помага? [онлайн]. http://
reduta.bg/v2/article.
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В реч по време на среща в Париж на финансовите министри и
директорите на централни банки от групата Г-20 Саркози подчерта,
че МВФ трябва да е крайъгълен камък във валутното сътрудничество. От друга страна френският президент посочи, че да се дава
приоритет на националните интереси би означавало смъртта на Г20. Той също така заяви, че появата на нови икономически сили неизбежно ще доведе и до появата на нови международни валути. В
това отношение Никола Саркози обърна внимание на опасността от
нестабилния характер на валутни курсове и на движението на капитали в момента.12
Експерти на Международния валутен фонд излязоха с необичайна обвинителна реч срещу социалните неравенства, които според тях спират икономическия растеж и подхранват финансовите кризи. Тези заключения се съдържат в публикувано изследване, предадено от АФП. Навлизайки смело в област, която не
му е особено близка, Фондът отбелязва, че пропастта между богатите и бедните е „достигнала най-високото си равнище от десетилетия“, и то най-вече в развитите промишлени държави. Констатацията не е много нова, но причините, посочени от експертите на МВФ,
могат да предизвикат изненада, идвайки от институция, която е пазителка на финансовата праволинейност и икономическия либерализъм.
Технологичният напредък също е изиграл роля, удряйки работещите в ниския сегмент на пазара на труда. Според авторите на
изследването икономическият растеж е по-слаб в средносрочна
перспектива (-0,08 пункта), когато приходите на 20 на сто от найбогатите се увеличават с 1 %. „Това, изглежда, сочи, че облагите не
засягат“ най-бедните, отбелязват експертите на Фонда. И тъкмо обратното, евентуално подобно увеличение на приходите на 20 % от
най-бедните би стимулирало растежа с близо 0,4 процентни пункта,
сочи изследването.13
Лидери и политици от 186 държави се събраха на 6.10.2009 г.
в Истанбул за годишните срещи на МВФ и Световната банка, тема
на които беше намирането на стратегии за излизане от световната
икономическа криза. В центъра на дебатите бяха реформирането на
МВФ – най-големия кредитор в света, и социалните последици от
финансовата криза. Управителният комитет на МВФ постигна съгласие за провеждането на смели реформи за преобразуване и даване
на нов мандат на Фонда, за да бъде той по-ефективен в предотвратяването на финансови кризи, да се даде по-голямо доверие на кре12

Днес+. (2011). Саркози: Ролята на МВФ да се издигне на по-високо ниво. [онлайн].
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=521482.
13
Инсмаркет. (2015). МВФ с необичайна обвинителна реч срещу социалните неравенства. [онлайн]. http://insmarket.bg/.
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дитополучателите и по-голямо право на глас на по-слабо представените държави. Приетите в Истанбул решения предвиждат също
по-гъвкави кредити за развиващите се държави и нов, многостранен
надзор в световната финансова система. Фондът не успя да предотврати световната финансова криза и отдавна е критикуван от
държавите кредитополучателки, които твърдят, че МВФ пренебрегва своята важна роля в световната финансова система, а също и
социалните отговорности на техните национални правителства. Директорът на МВФ Доминик Строс-Кан призна направените грешки,
но заяви, че Фондът си е взел и поука от миналото. Активната роля
на МВФ и сътрудничеството в световен мащаб предотвратиха изпадането в много по-тежка световна криза и сега лидерите трябва да
се възползват от възможността да променят и оформят облика на
света след кризата, каза той. „Всички държави трябва да се адаптират и променят и МВФ също трябва да се промени“, заяви Доминик
Строс-Кан.14
Фактически съществуваше разделение на труда. МВФ трябваше да се ограничи с въпросите на макроикономиката във взаимоотношенията си с дадена държава, с дефицита на държавния бюджет, монетарната политика, инфлацията, търговския дефицит,
чуждестранните заеми. Световната банка трябваше да отговаря за
структурните въпроси – за какво харчи средствата правителството
на страната, за местните финансови институции, за пазарите на
труда и търговската политика.
МВФ наложи истински империалистични възгледи и тъй като
структурните въпроси въздействаха върху ефективността на работата на икономиката и следователно върху държавния бюджет или
търговския дефицит, Фондът прецени, че почти всичко попада в неговата област на действие. Често в него възникваше нетърпимост
спрямо Световната банка, където дори през годините на господство
на идеологията за свободния пазар често възникваха дебати за избора на подходящия за спецификата на страната курс. МВФ разполагаше с отговори (по същество едни и същи за всяка държава) и не
виждаше необходимост от тези дискусии; докато Световната банка
спореше какво трябва да се направи, Фондът навлизаше в създадения вакуум, за да предостави отговорите.
Двете институции можеха да осигурят на държавите алтернативни перспективи за някои предизвикателства на развитието и прехода, с което да заздравят демократичните процеси. Но и двете се
ръководеха от колективната решителност на Г-7 (правителствата на
седемте най-добре индустриално развити държави), и особено на
14

Срещата на високо равнище в Истанбул постави началото на „нов МВФ“. [онлайн].
http://newsdemo.atlasproject.eu/asset_demo/news/details/bg/details.html?hl=%D0%9A%
D0%B0%D0%BD&.
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съответните финансови министри, които най-малко желаеха реални
демократични дебати за алтернативните стратегии.15
Към въпросите за пазарите на храни в бедните държави, за
опазването на околната среда и други, извън обхвата на чисто икономическия анализ, отношението също стана по-предпазливо и внимателно. Достъпът до храни в бедните държави през последното десетилетие е във фокуса на много международни организации и западни политици. Бил Клинтън в реч през 2008 г. заяви, че „храната да
се счита за стока в международната търговия е било грешка“16.
Още в началото на азиатската криза, започнала през 1997 г.,
редица видни икономисти, като Пол Кругман например, обвиниха
Фонда именно в неправилност на предписанията. Тогава обаче МВФ
беше със силни позиции, правителствата се стремяха към помощта
му, така че критиките бяха автоматично отхвърлени. Главният икономист на Световната банка (СБ) Джоузеф Стиглиц, който е сред
най-яростните противници на Фонда, критикува остро вдигането на
лихвите точно в разгара на паниката на финансовите пазари в
Тайланд. По-късно кризата се прехвърли в Латинска Америка и Русия. Неадекватните предписания обаче продължиха да се дават.
Бразилия например беше задължена да обезцени валутата си и да
фиксира курса ѝ срещу отпускането на заем от МВФ. Така че не е
изненадващо хвърлянето на торта в лицето на Мишел Камдесю или
пък изказвания, че бившият директор на Фонда ще бъде запомнен с
това, че е докарал мизерия и безработица.
Европейската комисия настоява за драстично намаляване
на ролята на МВФ, като предлага да се създаде фонд с много помалки мащаби, предоставящ само краткосрочни заеми при осигуряване на надеждно обезпечение и при „наказателна лихва“ – лихва,
която е по-висока от тази, при която държавата би получила заем на
капиталовите пазари седмица преди започване на кризата. Те трябва да заменят скъпите спасителни операции, провеждани досега,
които не са били особено ефективни. Доста драстично е предложението за срока на кредитите – той трябва да е не повече от 120 дни,
с право на еднократно възобновяване. Един от аргументите в полза
на по-малък фонд е обстоятелството, че частните инвеститори са
доста непредпазливи в действията си, изхождайки от презумпцията,
че Фондът винаги е насреща и при опасност би се намесил.
Световната банка също е обект на критика от ЕК. Основното обвинение срещу банката е, че институцията кредитира държави,
които имат достъп до финансовите пазари. Комисията предлага да
15
Стиглиц, Д. (2013). Глобализацията. – В: 15 години списание „Понеделник“. Антология. Бр. 1/2, год. XVI. [онлайн]. http://www.ponedelnik.bg/P13_1-2_WEB.pdf.
16
Кухта, Павел. (2012). Стоит ли ненавидеть МВФ? [онлайн]. http://economics.lb.ua/
state/2012/06/19/156971.
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се преустанови предоставянето на заеми на държави, в които БВП
на глава от населението надвишава 4000 долара годишно, а също
да се ограничи кредитирането на тези държави, в които този показател е по-голям от 2500 долара. Подобни предложения засягат Китай, Тайланд, Бразилия, Полша и много други държави. Банката освен това според Комисията трябва да се оттегли от Азия и Латинска
Америка, където предоставянето на заеми да се осъществява от
регионални институции. Друго предложение е на бедните държави
да се предоставят помощи вместо заеми.17
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Abstract: This study presents new metrics for the analysis and management
of cash flows using the accounting-based model. Their level was determined and
their dynamics analysed on the basis of a Bulgarian public company example. The
need for a shift from an accounting to a value-based approach to the management of
Bulgarian companies has been proved. Models of the most significant metrics used in
the value-based approach have been presented.
Keywords: cash flow, profit, value added, metric, model

Според американските изследователи Р. Каплан и Д. Нортън1
„не може да се управлява това, което не може да бъде измерено; не
може да се измерва това, което не може да се опише“. В стремежа
си да реализират преките корпоративни цели мениджърите на българските компании фокусират своето внимание върху измерването и
получаването на печалба, като непрекъснато усъвършенстват метриките, използвани за тази цел.
Много често при незадоволително равнище мениджърите манипулират корпоративната печалба по следните основни причини:
– дивидентите, тантиемите и другите бонуси за мениджърите
зависят от равнището на печалбата;
– за да подобрят инвестиционния образ на компанията;
– за да заблудят данъчните власти и т.н.
Нарастващото недоверие към печалбата води до търсенето
на други оценители на стопанската дейност, като се увеличава значението на паричния поток. Според П. Фернандес2,3: „Паричният по-

1

Каплан, Р., Д. Нортън. Стратегически карти. София: Класика и стил, 2006, с. XV.
Fernandez, P. (2002) Residual Income Valuation Methods and Discounted Cash Flow
Valuation. – In: IESE Business School, Working paper.
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ток е пари и е факт! Нетният доход е само мнение“. Като имаме
предвид, че в много случаи се пускат фактури за продажби, които се
отчитат като приходи, но по които не се осъществяват плащания,
бихме синтезирали тези настроения по следния начин:
„Паричният поток е факт! Печалбата е очакване!“.
Информацията за паричните потоци на едно предприятие е
полезна с това, че предоставя база за оценка на възможностите на
предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите на предприятието да използва тези парични
потоци. Икономическите решения, които взимат ползвателите, изискват да се направи оценка на възможностите на предприятието да
генерира парични средства и парични еквиваленти, на тяхното разположение във времето и сигурността на генерирането им.
Отчетът за паричните потоци представя паричните потоци
през отчетния период, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност чрез пряк или косвен метод, при който паричните
потоци от различните видове сделки, осъществени от предприятието, се отразяват в отделните дейности по основни класове брутни
парични постъпления и брутни плащания за отчетния период. При
прекия метод информация за основните класове брутни парични
постъпления и плащания може да бъде получена от:
а) счетоводните регистри на предприятието за движението на
паричните му средства;
б) размера на статиите в отчета за приходите и разходите, коригиран с промените през отчетния период в размера на статиите
на счетоводния баланс, като се вземат предвид всички промени в
тези статии, настъпили в резултат на сделки, осъществени без използването на парични средства.
Паричните потоци от оперативната дейност се генерират
главно от основната приходоносна дейност на предприятието. Следователно по принцип те са резултат от сделки и други събития, които се включват при определянето на печалбата или загубата.
Препоръчително е предприятията да отчитат паричните потоци от оперативната си дейност, като използват прекия метод. Прекият метод осигурява информация, която може да бъде полезна при
оценяване на паричните потоци и която не може да бъде получена
по косвения метод.
Отделното отчитане на паричните потоци, генерирани от инвестиционната дейност, е важно, защото паричните потоци представляват размера на разходите, направени за ресурси, които са
предназначени да генерират бъдещи приходи и парични потоци.

3

Fernandez, P. (2006) Cash flow is cash and is a fact. Net income is just an opinion. – In:
Working paper, 2006. [online]. http://www.iese.edu/research/pdfs/Di-0629-E.pdf.
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Отделното оповестяване на паричните потоци, генерирани от
финансовата дейност, е важно, защото помага при прогнозирането
на сумите на бъдещите парични потоци, които представляват вземания на институциите, които са предоставили капитал на предприятието.
Отчетът за паричните потоци дава възможност на мениджърите да определят редица показатели, характеризиращи оперативната, инвестиционната и финансовата дейност на компанията, като е
целесъобразно да концентрират вниманието си върху следните:
Таблица 1. Показатели, характеризиращи паричните потоци
Паричен поток
От оперативна
дейност
От инвестиционна
дейност
От финансова
дейност

Важни показатели
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Постъпление от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания за трудови възнаграждения
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Покупка на инвестиции
Нетен паричен поток от финансова дейност
Постъпления от емитиране на ценни книжа
Плащане от обратно изкупуване на ценни книжа

Освен посочените показатели за анализ на паричните потоци,
мениджърът трябва да обърне внимание и на следните нови метрики, който се предлагат в настоящото изследване:

И ПП 

П П  П ПЛ

,

ОА

(1)

където:
Ипп − интензитет на паричните потоци;
Пп − парични постъпления;
Ппл − парични плащания;
ОА − общи активи.
I

И АФ

П НА  П И
НА

,

(2)

където:
I
И АФ − инвестиционна активност, определена на базата на покупка на
активи;
ПНА − покупка на нетекущи активи;
ПИ − покупка на инвестиции (акции, облигации и др.);
НА − нетекущи активи.
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Първият показател характеризира нарастването на икономическата активност на фирмата.
Вторият показател представя нарастването на икономическия потенциал на фирмата, дължащ се на осъществяваните инвестиции. За фирми, които осъществяват сериозни продажби на нетекущи активи, е препоръчително в числителя да участва нетният паричен поток от инвестиционна дейност:
II

И АФ

НПП ИД
НА

,

(3)

където:
ИIIАФ − инвестиционна активност на фирмата, определена на базата
на нетен паричен поток от инвестиционна дейност;
НППИД − нетен паричен поток от инвестиционна дейност.

Анализът на равнището и динамиката на основните компоненти на „Отчета за паричните потоци“ и новите метрики е представен
на реален пример от практиката на индустриална компания „Софарма“ АД. След набиране и обработка на необходимата информация се състави Таблица 2.
Таблица 2. Равнище и динамика на основните индикатори на
паричните потоци на „Софарма“ АД
Години
2007
2009
2011
2013
2015
Показатели
1. Нетен паричен поток от
оперативната дейност (хил. 34 004 37 703 24 051 91 443 30 151
лв.)
2. Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност (хил. -43 159 -25 101 -43 286 -13 890 -410
лв.)
3. Нетен паричен поток от
31 210 -9 412 6 291 -72 477 -27 721
финансова дейност (хил. лв.)
4. Интензитет на паричните
0,050 0,008 0,025
0,009 0,010
потоци
5. Инвестиционна активност:
5.1. На базата на покупка на
0,326 0,050 0,1030 0,093 0,054
активи
5.2. На базата на нетен па0,039 0,031
ричен поток от инвестицион- 0,312 0,105 0,155
на дейност
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Нетният паричен поток от оперативна дейност (НППОД) на
дружеството през периода не бележи ясна тенденция. При разглеждане на важните показатели, свързани с НППОД, се наблюдава тенденция на увеличаване на постъпленията от клиенти до 2013 г. и
последвало намаление през 2014 г. с 48 187 000 лв. Плащанията за
трудови възнаграждения бележат тенденция на постоянно увеличаване, а плащанията към доставчици държат приблизително еднакви
стойности след 2011 г.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност (НППИД)
през разглеждания период има динамични стойности, но се наблюдава обща тенденция на намаляване спрямо 2007 г.
Анализирайки стойностите на важните показатели, свързани с
НППИД, се вижда, че само през 2011 г. покупката на нетекущи активи надвишава покупката на нетекущи активи от 2007 г. Покупката на
инвестиции през разглеждания период не достига стойностите от
базисната 2007 г.
Нетният паричен поток от финансова дейност (НППФД) бележи обща тенденция на рязко намаляване спрямо базисната
стойност. През посочения период дружеството не емитира ценни
книжа. От 2011 г. се наблюдава изкупуване на ценни книжа. Движението на НППФД се дължи най-вече от плащания и постъпления по
заеми, като само през 2007 и 2011 г. постъпленията надвишават
плащанията.
Фигура 1. Нетни парични потоци по дейности
100 000
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ляване спрямо 2007 г. Намалението на интензитета на паричните
потоци спрямо 2007 г. говори за спад в икономическата активност на
фирмата и все още недостигане на предкризисните стойности на
показателя.
Инвестиционната активност на базата на покупка на „нетекущи
активи“ (дълготрайни активи) и инвестиции има неравномерни
стойности през периода, но бележи обща тенденция на намаление
спрямо базовата година. Инвестиционната активност на базата на
нетния паричен поток от инвестиционна дейност има също неравномерни стойности спрямо предкризисната 2007 г. Тук също общата
тенденция е на намаление. От анализа на показателя на инвестиционната активност, изчислен по два различни начина, може да се
направи извод, че икономическият потенциал на дружеството е силно повишен, т.е. непрекъснато се влагат средства в нови инвестиции. Разбира се, тяхната величина трябва да се сравнява с амортизациите.
Когато се оценяват и управляват равнището и динамиката на
паричните потоци, трябва да се има предвид следното:
1. Международен счетоводен стандарт 7 (МСС 7) регламентира два метода на структуриране на „Отчета за паричните потоци“
– пряк и косвен, докато Националният счетоводен стандарт 7 (СС 7)
– само пряк метод. Целесъобразно е да се използва информацията
от прекия метод.
2. Мениджърът трябва да прави разлика между приход и парично постъпление. Отписаното задължение (поради давностен
срок или решение на съда) е приход, но не е парично постъпление.
По същия начин трябва да се прави разлика между разход и парично плащане. Отписаното вземане е разход, но не е плащане. Същото се отнася и за амортизацията, обезценката на активите и др.
Следователно трябва да се прави разлика между парични потоци и
потоци на печалбата.
3. При съставянето на „Отчета за доходите“ („Отчет за приходите и разходите“ – ОПР) се използват принципите на текущото начисляване, съгласно който продажбите се начисляват, когато стоката
е реализирана, независимо че могат да се чакат месеци и години
купувачът да я изплати (т.нар. „продажби на кредит“). С прекия метод на паричния поток продажбите се отразяват в момента, в който
парите бъдат получени. Затова някои автори твърдят, че печалбата,
която се определя на основата на ОПР, е предположение, а паричният поток, отразен в ОПП, е факт. По тази причина ОПП е много потруден за манипулиране от страна на компаниите. Съдържащата се
в него информация дава възможност да се оцени способността на
компанията да генерира парични средства и да ги оползотворява.
4. Когато се анализира инвестиционната активност на фирмата, и особено динамиката на основните капиталови разходи – за по166
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купка на дълготрайни активи, трябва да се има предвид, че компаниите не са равнопоставени. Много компании са длъжни да правят
огромни капиталови вложения, за да поддържат конкурентни предимства. Ако тези вложения се задържат сравнително високи за подълъг период от време, те могат да започнат да влияят силно на
печалбите. Затова при анализа на паричните потоци е целесъобразно да се сравнят тенденциите на следните два показателя:
1) Печалба, падаща се на една акция (дял);
2) Капиталови разходи − покупка на нетекущи активи (дълготрайни активи), падащи се на една акция (дял).
Когато за продължителен срок първият показател нараства, а
вторият намалява, се счита, че компанията има дългосрочно конкурентно предимство, което ѝ дава възможност да използва по-малка
част от печалбите си за капиталови разходи. Анализирането на показателите в дългосрочен план дава възможност чрез екстраполация да се изгради добра перспектива за развитие на бизнеса.
Уорън Бъфет4 счита, че ако в исторически план (около 10 години) една компания използва за капиталови разходи 50 % или помалко от годишната си нетна печалба, има вероятност тя да притежава дългосрочно конкурентно предимство. Ако тя изразходва под
25 % от нетния си доход за капиталови разходи, най-вероятно компанията има дълготрайно конкурентно предимство, което работи в
нейна полза.
При управлението на паричните потоци и общото финансово
състояние българските мениджъри трябва да преминат от счетоводния към стойностния подход, като прилагат концепцията за
управление на стойността (VBM – Value Based Management).
В тази връзка е целесъобразно да се използват показатели за
измерване на създаваната в компанията стойност. В наши изследвания я наричаме „корпоративна оценка“5, като под нея разбираме стойност. Защото пазарната цена представлява преобразувана форма на стойността. Както посочва Уорън Бъфет, „цената е това, което плащаме, стойността е това, което получаваме“.
Добавената стойност трябва да стане основна цел на успешното корпоративно управление в България. За тази цел мениджърите трябва при управлението на паричните потоци по-широко да прилагат показатели, като:
– парична добавена стойност;
– акционерна добавена стойност;
– икономическа добавена стойност;
4

Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. София:
Изток – Запад, 2011, с. 160.
5
Конарев, А., Сн. Константинова. Финанси и финансов мениджмънт на фирмата.
Пловдив: Жанет-45, 2015 с. 244.
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– парична рентабилност на инвестициите и др.
Добавената стойност е „израз на конкурентно предимство...“ и
„количествен резултат на асиметрията между пазарната и балансовата стойност...“6.
Паричната добавена стойност (Cash Value Added) се определя по следния начин:

CVAt  GCFt  EDt  GI .WACC  ,

(4)

където:
CVAt – парична добавена стойност за t-тата година;
GCFt (Gross cash flow) – брутен паричен поток от оперативната
дейност за t-тата година;
EDt (Economic depreciation) – икономическа амортизация за същата година;
OCF (Operating cash flow) – оперативен паричен поток, представляващ
разликата между брутния паричен поток и икономическата амортизация;
GI (Gross investment) – брутни инвестиции в компанията, оценени по
първоначална стойност;
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – среднопретеглена цена на
капитала;
OCFD (Operating cash flow demand) – изискуем паричен поток, формиран като произведение между брутните инвестиции и среднопретеглената
цена на капитала.

Акционерната добавена стойност7 (Shareholder Value Added)
се определя по следната формула:

SVAt  SVt  SVt 1 ,

(5)

където:
SVA (Shareholder Value Added) – акционерна добавена стойност за tтата година;
SVt (Shareholder Value) – акционерна стойност на компанията за tтата година;
SVt-1 – акционерна стойност на компанията за предходната година.

Паричната възвръщаемост на инвестицията (Cash Flow
Return on Investment) може да се определи по следния начин:

6

Касърова, В. Новите метрики на корпоративния финансов успех. София:
Евдемония Продъкшън, 2013, с. 6.
7
Аналитичен модел за изчисляването ѝ е представен в монографията на А. Конарев
и Сн. Константинова „Финанси и финансов мениджмънт на фирмата“, Пловдив: „Жанет-45“, 2015, с. 262.
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CFROI 

CFadj

,

(6)

CI adj

където:

CF adj

CI adj

– коригирани за инфлацията входящи парични потоци;
– коригирани за инфлацията парични инвестиции в компанията.

Успешните мениджъри на българските компании се стремят
да увеличават не толкова размера на печалбата, колкото стойността на компанията. Решаваща роля за постигането на тази цел е
умелото използване на новите инструменти на финансовия мениджмънт, в това число управлението на паричните потоци.
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NEW INTERNET TECHNOLOGY AND TOURISM
Assoc. Prof. Kremena Nikovska, PhD
Prof. Stamen Stamov, DTS
Higher School of Security and Economics
Abstract: We characterize current internet technologies and their application
for tourism. Ways for online communication and their specifics, as well as real examples related to tourism activities are presented. We also illustrate the utility of the
internet as a modern and increasingly used tool by both the tourist industry and the
tourists themselves for information, advertising, communication, and purchase of
services. Sociological/marketing research data related to the impact of the Internet on
tourism is discussed. Provided is a brief report on using the Internet in key areas of
tourism.
Keywords: Internet, tourism, Internet communications, tourism activities

Развитието на туризма е изключително интензивно. За последните 20 години (1993 – 2012 г.) броят на чуждестранните туристи,
посетили България, се е удвоил – от 3 182 154 (според определението на СОТ) през 1993 г. на 6 540 839 през 2012 г. През 2015 г. техният брой вече е 7 098 794 [7, 8]. За първото шестмесечие на настоящата 2016 г. имаме 15 % ръст, което се равнява на 3,1 млн. туристи. Отчита се, че това е най-добрият резултат от 1990 г. насам [7].
Ръстът в сравнение със същия период на последното десетилетие
варира от 18 % (през 2014 г.) до повече от 60 % (през 2007 г.) [7, 15].
Прогнозите също показват ръст на туризма у нас [10]; посочва
се, че за периода 2013 – 2030 г. може да се очаква средногодишен
ръст на туристическите пътувания към България от 4 % за периода
2013 – 2020 г. и от 3 % – за периода 2020 – 2030 г. Очаква се, че
през 2020 г. България ще привлича над 9 млн. чуждестранни посетители без транзитно преминаващите (37 % ръст за периода 2012 –
2020 г.), а през 2030 г. – над 12 млн. чуждестранни туристи; т.е. входящият туристопоток към България ще се удвои спрямо регистрирания през 2012 г. Прогнозите показват запазване и в бъдеще на положителната тенденция към нарастване на туристическото потребление.
Положителната тенденция в интензивното развитие на туризма у нас се дължи на следните по-важни фактори: (1) Страната ни
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притежава много добър природен туристически ресурс: планина –
море; културно-исторически ценности; уникален климато-балнео ресурс; интересни дестинации за алтернативен туризъм, в т.ч. богат
фолклор, фест-прояви и др.под.; (2) Засилен туристически интерес и
потребление на туристически услуги; (3) Засилена комуникация и
информация в дейност туризъм. В последната група фактори, стимулиращи туризма, с голямо и все по-нарастващо значение са развитието и прилагането на новите интернет технологии в туристическата индустрия/дейност.
Целта на настоящата публикация е да се даде, коментира и
дискутира повече информация относно интернет технологиите и
тяхната роля и ползване в сферата на туризма.

Развитие и характеристика на интернет технологиите
Както е известно [9, 11], интернет е глобална система от взаимносвързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект
протоколи (TCP/IP) обслужва милиарди потребители по целия свят.
Тя представлява мрежа от мрежи, съставена от милиони частни,
обществени, академични, търговски и държавни мрежи с найразличен обхват – от местен до глобален, свързани помежду си
чрез сложна система електронни и оптически мрежови устройства и
съоръжения. Интернет служи за пренасяне на голямо разнообразие
от информационни ресурси и услуги, най-известни сред които са
взаимносвързаните хипертекстови документи на световната мрежа
World Wide Web (означавана www или само уеб) и инфраструктурата на електронната поща [11].
Напоследък се налага все повече е-туризмът, или електронният туризъм. Това понятие се е наложило във времето на Web 2.0
(2004 г.), с което се означава пренасянето в интернет на част от
дейностите по организацията на туризма с навлизането на информационните и комуникационните технологии в ежедневието [11, 15].
Все повече туристически услуги се предлагат в интернет. Все
повече дестинации разполагат с уебстраници, от които евентуалният посетител би могъл да се информира, да планира своето пътуване и да резервира или да закупи дадена туристическа услуга. Много
от туристите използват е-туризма дори и след своето пътуване, като
споделят преживяванията си чрез снимки, видео, коментари и т.н.
Главните туристически услуги, които се комерсиализират онлайн, са резервации за хотели, покупка на самолетни билети, наемане на автомобили или закупуване на билети за градски събития –
концерт, кино, театър и др.
Специална резервационна система осъществява връзката
между туристическата фирма – доставчик или посредник на услугата, и крайния потребител. Нужна е дебитна или кредитна карта, с
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която се осъществява плащането на депозит или на цялата
стойност на услугата. Предимството за потребителите е, че могат от
дома си или от офиса, в който работят, да подготвят своята почивка, без излишно да губят време и да правят разходи.
Значителна популярност напоследък доби терминът „онлайн“
(„на линия“) от областта на информационните и комуникационните
технологии. Използва се все повече; употребата му се разширява,
излиза от границите си и чрез общуването на хора и обекти се превръща в по-широко понятие. В компютърните технологии и телекомуникациите „онлайн“ обозначава състояние на устройство или определена техническа или електронна част, която е под пряк контрол на
друго такова устройство или на част, свързана е с него и е готова за
експлоатация. Изключително ползвано в туристическата индустрия.

Проучвания за ползване на интернет при плануване и
посещение на туристически обекти и услуги
С цел изясняване на потреблението на интернет в туризма са
правени редица проучвания. Част от тях представяме в следващия
материал.
Известно е, че онлайн комуникациите в България осигуряват
много нови възможности както за традиционните „продавачи“ на пазара, така и за нововъзникващите онлайн посредници. Много нови
фирми, които работят само през интернет, успешно предлагат посреднически услуги, докато утвърдили се вече стари посредници успяват да запазят своята позиция на пазара, предлагайки своите услуги онлайн. Ето защо именно онлайн комуникацията в туристическия сектор е както в основата на проблема, така и в основата на решението му – само чрез използване на модерните технологии в туристическия сектор бизнесът има шанс за оцеляване и успех [5].
Все повече интернет комуникацията влияе при взимане на
решение и реализиране на пътуванията. В тази връзка на Фиг. 1 са
дадени резултатите от проучване относно използването на интернет
при плануване на пътуване [3]. Резултатите от Фиг. 1 показват, че
туристите често се допитват до интернет, когато плануват своето
пътуване; 77 % от анкетираните признават, че ползват интернет при
планиране на пътуванията си. Много ниски стойности се отчитат при
тези, които го правят рядко или не използват интернет с тази цел.
Интернет също е най-ползван за информация при планиране
на пътуване. Проучване показва (Фиг. 2), че още през 2007 г. за
потребителите основен източник на информация (96,4 %) е интернет, следван от литературните източници. Най-малко желани източници са медиите, като радио и телевизия (1,6 %). Туристически-
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те агенции и центрове се ползват от около 22 % от потенциалните
потребители [3].
Всичко това говори за едно: онлайн комуникацията все повече
се превръща в основен канал за комуникация между компания и
потребител, както и за информиране относно продукт или услуга,
като тези данни са от изключително значение именно за туристическия сектор в България.
Фиг. 1. Честота на използване на интернет при планиране на
пътуване (Yoo at all, 2007).

Фиг. 2. Използвани източници на информация при планиране
на пътуване (Yoo at all, 2007).

Факт е дори, че „Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 – 2019“ също определя онлайн
комуникацията като ключов за туризма критерий на национално
ниво [10].
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Бързото и широко налагане на електронните технологии в туристическата практика позволява продаването на разнообразни туристически продукти. Визуализирането и надеждността на информацията за туристическия продукт опосредстват преодоляването на
нематериалния му характер. Този факт допринася за процеса на
прехвърлянето, за подбора на туристическите продукти от потребителите във виртуалното пространство на интернет. Електронните
продажби улесняват избора или покупката на трайно установени
туристически продукти, но същевременно спомагат за създаването
на напълно нови такива [13].
Според резултатите от Фиг. 3 най-разпространените дейности
сред използващите интернет за планиране на пътуване са четенето
на коментари и прегледът на материали, оставени от предишни консуматори на дадени услуги [3].
Фиг. 3. Дейности, извършвани по време на интернет планиране на пътуване (Yoo at all, 2007).

Правени са и проучвания (Фиг. 4) за това колко често се ползва интернет при плануване на туристическо пътуване или посещение на туристически обект [3].
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Фиг. 4. Ползване на интернет при плануване на пътуване с
цел туризъм

Данните показват, че 52 % от респондентите винаги когато
плануват пътуване или посещение на обект от сферата на туризма,
използват интернет. Преобладаващата част от посочилите този отговор го правят повече от 3 години, а останалата част – от по-малко
от година до 3 години. От останалата половина 26 % от респондентите определят, че често се допитват до интернет с посочената цел.
Малка е частта на онези, които го правят рядко или изобщо не го
правят.
Върху избора на туристическото пътуване оказват известно
влияние и социалните мрежи, които потребителите ползват в интернет. Проучвания показват [3], че една от най-нашумелите социални мрежи – Facebook, заема основно място сред анкетираните. 76
от тях са я посочили като мрежата, от която те събират информация
при пътуване или посещение на туристически обект. На следващо
място се нареждат Google+ (46 души) и YouTube (30 души). Приложението за споделяне на снимки през мобилните телефони Instagram не е от най-предпочитаните. Едва 15 от отговорилите не използват социални мрежи, като от тях преобладаващата част е на
възраст между 26 и 40 години.
Правени са проучвания [3] и за ползване на националния туристически портал на България (www.bulgariatravel.org) (Фиг. 5).
Мнозинството от анкетираните (40 %) твърдят, че не знаят за съществуването на националния туристически портал на България.
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Общо 31 % го посещават, като повечето от тях смятат, че информацията в него е достатъчна, а малка част твърдят, че данните не са
достатъчни; 29 % твърдят, че не го посещават.
Фиг. 5. Посещения на потенциални туристи в националния ни
туристически портал

Статистическите проучвания се допълват и с резултатите относно ползването от потенциалните наши туристи на уебсайтове с
туристическа тематика (Фиг. 6) [3].
Фиг. 6. Посещаване на уебсайтове с туристическа тематика
с цел събиране на информация за предстоящо пътуване и
влиянието, което оказва това на избора
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Данните показват, че 40 % от отговорилите посещават тези
сайтове, но информацията там не оказва съществено влияние върху избора им. В сравнение с това с 1 % са по-малко тези, които се
повлияват, като преобладаващата част от тях са семейни/обвързани. 21 % посочват, че не посещават подобни уебстраници.
Проучвания относно доверието в интернет информацията за
туризма показват (Фиг. 7), че само 1 % твърдо вярват на интернет
информацията; все пак преобладаващата част от респондентите (86
%) отговарят „по-скоро да“, т.е. имат доверие; 13 % посочват „поскоро не“ – имат колебания, по-скоро не вярват на интернет информацията в сферата на туризма; твърдо недоверие не е отчетено [3].
Фиг. 7. Доверие към интернет информацията, предоставяна
в социалните мрежи, туристически сайтове и др., относно
туристическите дестинации, места за настаняване, др.
обекти и услуги (Б. Бенов, 2016)

Изложената дотук част от редица социологични проучвания
относно ползването и влиянието на интернет в туризма при избор за
посещение на туристически обект и на туристически услуги показва
все по-нарастващото влияние на интернет технологиите в туризма.
В следващия материал са обобщени насоките, в които има големи възможности да се ползва интернет в туризма.

Възможности за ползване на интернет технологиите в
туризма
Проучвания показват (Алфа рисърч, 2009), че средно 38 % от
българите ползват интернет. През последните години нарастването
е приблизително с 1/4 до 1/3 на година. Повечето от потребителите
– 62 %, ползват интернет всеки ден. Достъпът до интернет се осъществява основно от вкъщи – 75 %, и от работното място – 38 %.
Българите все още слабо използват мрежата за различни видове
онлайн покупки, включително за резервации на самолетни билети,
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почивки и разплащания. Напоследък интернет навлиза лавинообразно сред всички генерации в България. Според Агенция „Медиана“ (2012) 70 до 85 % от младите у нас ползват интернет; от повъзрастните (41 – 50 години) го ползват 50 %; при тези на възраст
51 – 65 години – всеки четвърти го ползва [1].
В следващия материал е изложена и коментирана кратка информация относно използването на интернет в основните направления, касаещи туристическата дейност. Някои елементи от показаните направления, които интернет „обслужва“, могат да се дублират
в едно или повече направления. Но това не пречи на потенциалния
турист да ги ползва и да реализира намерението си.
Онлайн реклама (PR) на даден обект
Разполагайки със собствени интернет портали, отделните туристически обекти могат да рекламират предлаганите от тях услуги в
интернет пространството. Те могат да „покажат“ на потенциалните си
потребители услугите, които предлагат, както и елементи от туристически продукт – части от материалната си база, условия за нощувка,
за хранене, за допълнителни услуги и т.н. Всички те са показани в атрактивен вид, в цветни фотоси или видео, с кратка информация. Достъпната в глобален план информация за България като туристическа
дестинация и нейните възможности в бизнес туризма са представени
например в туристическия портал http://bulgariatravel.org. Сайтът има и
собствени профили в различни социални мрежи (YouTube, Facebook,
Twitter и др.), интегрирани по проекта и достъпни чрез портала; има
версия и за мобилен телефон. Рекламната кампания е достигнала до
аудитория от над 42 млн. интернет потребители от над 130 държави.
В над 80 избрани туристически сайта са публикувани банери и текстови връзки към портала. Рекламното послание е достигнало до 93 % от
интернет аудиторията в България. Всеки трети от нея се е включил в
активностите на мултифункционалния сайт [2]. Така например даден
хотелски комплекс рекламира чрез поставен, „качен“ в интернет нагледен рекламно-информационен материал (фотоси, описание на услугите, виртуални разходки из хотела); обявява промоции чрез акцентуване на предимствата си и т.н.) [9].
Проучване на условията и предлаганите услуги в туризма
чрез интернет
Както бе показано, туристическите обекти (туристически комплекси, хотели, туристически агенции, туроператори и др.под.) разполагат със собствени интернет портали. В тях те предоставят информация за предлаганите от тях услуги. Така потенциалните потребители туристи могат да се запознаят онлайн с тях и да преценят
дали да ги ползват.
Вземане на решение за посещение на даден туристически
обект и реализиране/потребление на услугите му чрез информация от интернет
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След запознаване чрез интернет с даден туристически обект,
с условията и услугите, които той предлага, потенциалният потребител турист взема решение къде и как да реализира намерението си;
кой туристически обект да посети, какви услуги да ползва и т.н.
Резервации и продажби на туристически услуги чрез интернет (онлайн). Ползване на туристически услуги чрез интернет
Интернет предоставя големи възможности за заявяване на дадена туристическа услуга и „купуването“ ѝ. Чрез интернет портала на
даден туристически обект може да се направи резервация за услугите, които той предлага. Така например чрез интернет има възможност да се заплащат онлайн (on line) нощувки и други хотелиерски
услуги; също и за дадени туристически маршрути. През последните
години онлайн резервационните системи (ИРС) се наложиха в туризма. При това те се оказват един от най-модерните начини на продажби на туристически услуги. Имат обикновено две интегрирани
подсистеми – (1) информационна и (2) резервационна, изпълняващи
основно маркетинг и дистрибуция на туристическите продукти [9].
У нас системите, които предлагат онлайн резервации на хотели, доскоро не бяха много, но техният брой напоследък се разшири доста. Има много световни резервационни системи, като значението и използването им непрекъснато расте. По-значими са системите „Габриел“, „Сейбър“, „Галилео“, „Амадеус“, „Фиделио Хотел
Банк“ [9].
Комуникации чрез интернет на гост/турист с туристически
обект
Интернет предоставя големи възможности за комуникация
между туристите и туристическите обекти. Това може да се реализира чрез: (1) Уебсайт; (2) Booking.com (3) Tripadvisor.com (3) Блог.
Социалните мрежи и туризмът
Прогнози показват, че Web 2.0 и Travel 2.0 ще имат все понарастващо влияние както върху туристическите пътувания, така и
върху туристическата индустрия като цяло. Ако социалните мрежи
продължат растежа си, каквато е тенденцията през последните години, както и темите в социалните мрежи, свързани с туризъм, те ще са
от основно значение и ще оказват ключово влияние върху туристическите пътувания и тяхното планиране. Онлайн общността има силно влияние върху потребителското поведение и вече налага тенденции в туристическото предлагане, играе ключова роля при формирането на имидж на туристически дестинации. Възможността, която дават социалните мрежи, за споделяне на мнения, линкове, снимки, видео и за рейтинговане на туристически дестинации, атракции, места
за настаняване, хранене и забавление се явява решаващ фактор за
тяхното позициониране в потребителското съзнание [12, 14].
Нарастващата популярност на социалните мрежи ги превръща
в ключов маркетингов инструмент, който оказва значително влияние
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и върху комуникациите в туризма. Особено популярни и ползвани в
социалната мрежа са Twitter, Fasebook, Instagram.

Изводи и обобщения
Направена е кратка характеристика на съвременните интернет
технологии и възможностите да се ползват в туризма. Разгледани са
начините на онлайн общуването, техните специфики и реални примери, свързани с туризма. Показано е, че напоследък интернет се
налага като съвременно и все по-ползвано средство както от туризма, така и от потребителите, – за информация, реклама, комуникация обект – турист, покупко-продажба на туристически услуги др.под.
позитиви. Данните се потвърждават от направени социологически и
маркетингови проучвания, свързани с влиянието на интернет върху
туризма. Необходимо е стимулиране на степента и обхвата на използване на съвременните интернет технологии в туристическата
дейност; по-активното и всеобхватно ползване от туризма, което е от
полза както за бизнеса, така и за туристите потребители.
Литература
1. Агенция „Медиана“. Медийното поведение в условията на интернет
и новите медии. София: ФНИ към МОМН, 2012.
2. Алексиева, С. Онлайн PR в туризма – промяна на правилата в комуникациите. (Нови шансове за разпознаваемост и атрактивност на MICE индустрията в България). 2014.
3. Бенов, Б. Влияние на интернет върху туризма в България. Дипломна
работа. Пловдив: УХТ, 2016.
4. ДАТ. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р
България 2009 – 2013. 2009.
5. Дуранкев, Б. Комуникационна политика. София: Стопанство, 2011.
6. Маркетингови проучвания за туризма на ДАТ-Синеста и Агенция
„Ноема“, 2007 – 2010.
7. Медии-онлайн; интернет портали на български медии, 2015.
8. Национален статистически институт. Данни „Туризъм“.
9. Стамов, Ст., Кр. Никовска. Хотелиерство. Стара Загора: Кота, 2011.
10. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България, 2014 –
2030 г. София: Министерство на икономиката и енергетиката, 2014.
11. Уикипедия. 2016.
12. Lee, M., L. Lowry, J. Delconte. Social Media in Tourism Research: A Literature Review, 2015.
13. Malacka, L. Current trends in marketing communication and their application to tourism. Tomas Bata University in Zlín, 2015.
14. Noti, E. Web 2.0 and the its influence in the tourism sector. Ministry of
Tourism, Culture, Youth and Sports, Albania, 2012.
15. www.tourism.government.bg; http://bulgariatravel.org; www.baatbg.org;
www.nsi.bg; www.baret-bg.org; www.abtta.com.

180

ПРАВО

ПРОБЛЕМИ НА ХУМАНИТАРНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ
д-р Васил Георгиев
Академия на МВР
PROBLEMS OF HUMANITARIAN INTERVENTION
Vasil Georgiev, PhD
Academy of MIA
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1. Въведение
Хуманитарната интервенция представлява използване на военна сила от една държава спрямо друга с цел последната да бъде
принудена да прекрати сериозни нарушения на човешките права.
Държавите – членки на ООН, са длъжни да се въздържат в
международните си отношения от заплашване със сила или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на друга държава, постановява чл. 2, пар. 4, от Устава на
ООН. В няколко случая обаче употребата на сила е допустима.
На първо място, това е случаят, когато държава упражнява
правото на индивидуална и колективна самоотбрана. Тази обичайна
норма е детайлизирана в чл. 51, от Устава на ООН. На второ място,
това е, когато употребата на сила е разрешена от Съвета за сигурност на ООН съгласно чл. 42, от Устава на ООН – при положение,
че това е единственият начин за възстановяване на международния
мир и сигурност.
Окачествяването на определени военни действия като „справедлива война“ (bellum justum) съществува още от древността и
Средновековието и, общо взето, бива използвано за оправдаване
на нашествия от всякакъв вид. В модерните времена Хуго Гроций в
„Правото на войната и мира“ оправдава както войната при самозащита,1 така и интервенцията в помощ на населението на трета дър-

1
Grotius, H. On The Law of War and Peace. Hugo Grotius (Hugo de Groot). Превод от
латински: De Jure Belli ac Pacis от Кембъл А. С. Batoche Books, книга 3, 2001.
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жава.2 Така в книга трета, раздел 25, озаглавена „Случаите на предприемане на война заради другите“3, Гроций сочи, че ако владетелят е тиранин, извършил нечувани жестокости, той може да загуби
качеството независим суверен, което му предоставя правото на нациите. В този случай е възможно други сили да предоставят помощ
на потиснатото население.4
Гроций визира отговорността на суверена, който според разбиранията на епохата, въплътени в идеите на Жан Боден, е отговорен единствено пред Бога според Божия закон. Гроций обаче счита,
че монархът е отговорен за действията си пред „човешката общност“, като по този начин поставя началото на фидуциарната теория
за суверенитета, според която общността (т.е. интервениращата
държава) действа от името на носителя на суверенитета.5

2. Правомерната интервенция съобразно чл. 42, от Устава на ООН
Чл. 42, от Устава на ООН представлява изключение от установения принцип за суверенитета като върховна и неоспорима
власт на една държава над определена територия. Според разпоредбата международната общност има право да предприема мерки,
включващи употреба на военна сила, срещу държава, чиито действия са заплаха за международния мир и сигурност.
Съгласно чл. 24, от Устава на ООН държавите членки възлагат на Съвета за сигурност отговорност за поддържането на международния мир и сигурност. Държавите членки са длъжни да приемат
и изпълняват неговите решения (чл. 25). Съветът за сигурност се
състои от 15 членове, пет от които – постоянни (САЩ, Русия, Китай,
Франция и Обединеното кралство). Всеки член на Съвета за сигурност има един глас, като решенията му (извън процедурните въпроси) се считат за приети, когато са подкрепени от гласовете на 9 членове, като в това число трябва да бъдат включени съвпадащите
гласове на постоянните членове.
Практиката е модифицирала последното изискване и решение
може да бъде прието легитимно и ако нито една от постоянните
2

Grotius, H. On The Law of War and Peace. Hugo Grotius (Hugo de Groot). Превод от
латински: De Jure Belli ac Pacis от Кембъл А. С. Batoche Books, книга 2, раздел 25,
2001.
3
Пак там, с. 244 и сл.
4
Пак там, с. 247.
5
Фидуциарното отношение е такова отношение, при което едно лице упражнява от
свое име правата на друго лице. В случая международната общност, която интервенира, упражнява правата на потиснатото население от негово име (Вж. Criddle, E.
Three Grotian Theories of Humanitarian Intervention. – In: Theoretical Inquiries. 473 in
Law, 16.2, 2015, p. 475).
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членки не се противопостави. Така бе взето решението за употреба
на сила спрямо режима на полк. Муамар Кадафи съобразно Резолюция 1973 (2011)6. Решението е прието с 10 гласа „за“, 5 „въздържал се“ (между тях гласовете на постоянните членки на Съвета за
сигурност Русия и Китай) и нито един „против“. С резолюцията над
територията на Либия беше наложена зона, забранена за полети,
при нарушението на която държавите членки имаха право да приложат военна сила.
Решението на Съвета за сигурност на основание на чл. 42,
разрешаващо употребата на сила, следва да бъде прието при
следните предпоставки.
На първо място, според чл. 39, от Устава на ООН Съветът
за сигурност следва да определи дали е налице заплаха за мира,
нарушаване на мира или действия на агресия, като е длъжен да
направи препоръки и да реши какви мерки да вземе за възстановяване на международния мир и сигурност. Така например във връзка
с кризата в Косово Съветът за сигурност на ООН приема Резолюция
1160 (1998)7, която препоръчва на страните да търсят политическо
решение.
По отношение на кризата в Либия – Резолюция 1970 (2011)8,
Съветът за сигурност предписва препоръки за незабавно спиране
на огъня, а мерките, които се предприемат, са налагане на оръжейно ембарго над Либия и замразяване на активите на официални лица, свързани с режима на Кадафи.
На второ място, Съветът за сигурност следва да установи,
че мерките, които не включват употребата на въоръжена сила, биха
били неадекватни или са се оказали неадекватни (чл. 42, от Устава
на ООН).
Държавите – членки на Съвета за сигурност, често имат фундаментално противоположни разбирания по този въпрос. Основният
проблем е доколко е допустима такава една интервенция във вътрешните работи на дадена държава, като той се препроектира в
спор дали обстановката налага прилагането на военна сила или не.
В случая, касаещ международната намеса в гражданската
война в Либия, Съветът за сигурност чрез Резолюция 1973 (2011)
прие решение за установяване на зона, забранена за полети над
Либия, като пет от държавите – членки на Съвета за сигурност, се
въздържат. Впрочем това е един от малкото случаи, в който решение в полза на интервенцията, касае, общо взето, безспорен морален казус.

6

S/RES/1973 (2011).
S/RES/1160 (1998).
8
S/RES/1970 (2011).
7
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На трето място, Съветът за сигурност трябва да разреши
използването на такива мерки, които са необходими за запазването и
възстановяването на международния мир и сигурност. Чл. 42 посочва
като такива мерки демонстрации, блокади и други операции на военновъздушни, морски или сухопътни сили на членове на ООН.
Такова решение например не бе постигнато по отношение на
кризата в Косово. Мерките, предвидени в Резолюция 1199 (1998)9, не
разрешават употребата на сила. Последвалата интервенция на държавите – членки на НАТО, не бе разрешена от Съвета за сигурност
на ООН, поради което тя от процедурна гледна точка е нелегитимна.
Процедурната страна е едната страна на правото. От материална гледна точка, ако приемем, че случаят с кризата в Косово е
казус, при който са налице съответните факти, които дават възможност да се твърди, че са били налице основания за правомерна
употреба на сила, то можем ли да държим отговорен Съвета за сигурност на ООН, че е нарушил международното право, като не е изпълнил задължението си да разреши тази употреба? Не е ли в противоречие със самите принципи на международното право едно такова бездействие? И пред кого е отговорен Съветът за сигурност?
Случаят с Резолюция 1973 (2011) (Либия) поставя още един
интересен проблем. Въпреки че резолюцията предвиди единствено опазване на небето над Либия, държавите от международната
коалиция атакуваха и наземните военни съоръжения и части на
полк. Муамар Кадафи. Така Резолюция 1973 (2011) на практика се
оказа претекст за последващите действия по отстраняване на Кадафи от власт.
Томас М. Франк критикува така създадената система, като
според него на конференцията в Сан Франциско през 1945 г. е предпочетен мирът пред справедливостта.10 Това мнение може да се
сподели, доколкото Уставът на ООН не посочва дори и примерно
възможни варианти, при които употребата на сила би била уместна.
Според Томас М. Франк такива са случаите на хуманитарна интервенция, както и случаят на превантивна защита. Тези случаи остават неуредени от международното право. Целта на държавите членки, приели Устава на ООН сред развалините на Втората световна
война, е била да се създаде усложнен механизъм, който да не разрешава лесно възникването на война.
Съвременните казуси обаче, като този в Косово и този в Либия, очертават добре проблемите пред настоящата правна уредба.
На първо място, решението за това дали е налице заплаха
за мира и сигурността е в дискрецията на Съвета за сигурност, със9

S/RES/1199 (1998).
Franck, Thomas M. Recourse to Force. State Action Against Threats and Armed
Attacks. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. i.
10
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тоящ се от държави с различни интереси и разбирания, което се отразява и на оценката им налице ли е заплаха за международния
мир и сигурност. Често такава заплаха за мира и сигурността е налице, но Съветът за сигурност не може да вземе решение.
На второ място, сегашната правна уредба допуска и обратната хипотеза, поне от теоретична гледна точка: ако не са налице
материалните предпоставки, но въпреки това Съветът за сигурност
вземе решение за военна интервенция. Вероятността това да се
случи е пренебрежимо малка, но към настоящия момент не съществува правна гаранция, която да предпази от подобен произвол.
На трето място, много по-възможна хипотеза и случвала се
в практиката (интервенцията на СССР в Афганистан през 1979 г.,
интервенцията на САЩ в Гранада през 1983 г. и интервенцията на
Русия в Крим през 2014 г.), при която постоянен член на Съвета за
сигурност може безнаказано да проведе интервенция по простата
причина, че постоянната държава членка ще наложи вето на подобно решение.
На следващо място, не съществува авторитетен тълкувател
на нормите на Устава на ООН. Съгласно чл. 25, от Устава държавите членки са длъжни да изпълняват решенията на Съвета за сигурност, взети на основата на Устава, като те нямат механизъм, по който да оспорят тези решения, ако ги считат за незаконосъобразни.
Становищата и решенията на Международния съд на ООН обвързват държавите и органите на ООН само когато те са постигнали съгласие да отнесат определен спор пред него. Липсата на задължителна юрисдикция, т.е. на институция, която да постановява обвързващо с държавите членки какво е правото, създава възможност за
тълкувателен произвол, какъвто е налице при политическото тълкуване на текста на международния договор. Най-общо казано, всяка
държава тълкува текстовете в своя изгода и не съществува легитимна, независима от държавите институция, която да осъществява
задължително тълкуване на нормите.

3. Критичен анализ на принципа на хуманитарната интервенция
На първо място, привържениците на интервенционизма считат,
че международната общност не трябва да използва суверенитета
като извинение за ненамеса, нито държавите, които нарушават човешките права, да се крият зад този принцип. Примерът с Източния
блок на комунистическите държави, които зад маската на суверенитета извършваха нарушения на човешките права, е показателен.
На второ място, хуманитарната интервенция осигурява защита на тези, които се намират в отчаяна нужда. Примерите с Руанда
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през 1994 и Сребреница през 1995 г. показват, че с мироопазващи
мисии не може да бъде спрян геноцидът.
На трето място, интервенциите могат да създадат възможност
за осъществяване на мирен диалог. Такъв успешен пример е интервенцията в Югославия през 1999 г., която, макар и от процедурноправна гледна точка да е нелегитимна, доколкото липсва разрешение на Съвета за сигурност, в крайна сметка успя до голяма степен
да осигури мира в региона.
Рисковете, които води интервенцията, са донякъде реципрочни на ползите до степен, в която двете представляват двете страни
на една монета, която от политическа гледна точка е много трудно
да се прогнозира от коя страна ще падне към момента на вземане
на решението.
При всяка интервенция се поставя въпросът дали зад добре
формулираната морална цел не се крие друга, стратегическа цел на
държавата – участник в интервенцията. При интервенция има заинтересовани и незаинтересовани страни и обикновено незаинтересованите страни не участват или участват само ако имат някакъв интерес да са съюзници на заинтересованите страни.
Интервенцията предоставя нова легитимност на случаите на
употреба на сила. Това затруднява прилагането на принципа на мирно
решаване на споровете, залегнал в чл. 2, пар. 3, от Устава на ООН.
Уместността и ефективността на предприетата интервенция
са спорни. Често при интервенция има голяма разлика между намеренията и резултата. В случая с интервенцията в Либия, която, макар и разрешена от Съвета за сигурност, на практика спомогна за
разрушаването на съществуващата държава.
В допълнение към тези реципрочни опасности възприемането
на принципа на хуманитарна интервенция създава у воюващите
страни очакване, че ще получат помощ. Това води до тяхната още
по-голяма непримиримост. Така в конфликта в Сирия се създадоха
напразни очаквания за бъдеща интервенция, което доведе до непримиримост между враждуващите. Липсата на политически диалог
между умерената опозиция и Башар Асад в началото на конфликта
беше донякъде продукт на разбирането и на създаденото от Запада
напразно очакване, че бъдеща евентуална американска интервенция ще отстрани диктатора по начина, по който това се случи в Либия. Вместо това обаче се появи ДАЕШ.

4. Промяна на разбирането за рамката на хуманитарната интервенция. Отговорност за защита
През септември 2000 г. канадското правителство създаде Международна комисия за интервенция и държавен суверенитет под
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председателството на Гарет Еванс11 и Мохмед Санун12 с цел да отговори на въпроса, зададен от Кофи Анан на Общото събрание на ООН
през 1999 г., по следния начин: „Ако хуманитарната интервенция е
неприемливо нарушение на суверенитета, как трябва международната общност да отговори в случаите като Руанда и Сребреница – на брутални и систематични нарушения на човешките права, които нарушават всяко предписание на човечеството“.
През 2001 г. Комисията публикува доклад,13 в който счита, че в
посочените случаи интервенцията не само е законосъобразна, ами
и представлява задължение на международната общност. Затова
Комисията излиза с предложението за промяна в разбирането за
интервенцията не като право, а като задължение, като „отговорност
за защита“. Според доктрината „отговорност за защита“ международната общност, ако се налага, е в задължението си да предприеме употреба на сила, за да защити хора в риск от такива брутални и
систематични нарушения на човешките права.
В резолюцията на срещата на високо равнище, проведена в
рамките на 60-ата сесия на Общото събрание на ООН през 2005 г.14,
в § 138, 139 и 140, озаглавени „Отговорност за защита на населението от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и
престъпления срещу човечеството“, се посочват основните принципи на тази концепция:
1. Всяка държава има отговорност да защитава населението си
от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления срещу човечеството. Това задължение включва и задължение
за превенция на такива престъпления и на тяхното подбуждане.
2. Международната общност има задължение да насърчава и
подпомага държавите в изпълнение на тези техни задължения.
3. Ако държавата не успява да защити населението си, международната общност трябва да бъде подготвена да предприеме
подходящи колективни действия навременно и по решителен начин
и в съответствие с Устава на ООН, включително и чрез мерките на
глава VII (включващи разрешена употреба на сила).
Първата официална препратка на Съвета за сигурност към
концепцията е в Резолюция 1674 (2006) от 28.04.2006 г.15, а впоследствие в Резолюция 1706 (2006) от 31.08.2006 г.16
11

Гарет Еванс (1944) – австралийски политик, външен министър (1988 – 1996).
Мохамед Санун (1931) – алжирски дипломат, заемал различни постове в международни организации, посланик.
13
Отговорност за защита. Доклад на Международната комисия за интервенция и
държавен суверенитет. [онлайн]. http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf.
14
United Nations A/RES/60/1, 25 November 2005. [онлайн]. http://www.un.org/
womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf.
15
S/RES/1674 (2006).
16
S/RES/1706 (2006).
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Концепцията „Отговорност за защита“ има за цел да предефинира разбирането за това кое представлява опасност за мира и сигурността и съответно на това кое събитие би било основание за
разрешаване на хуманитарна интервенция. От друга страна концепцията цели да промени разбирането за това, че интервенцията не е
право (каквото е класическото разбиране още от Гроций), а задължение на общността.
Въпреки това „Отговорност за защита“ е ограничен от процедурния инструментариум, посочен в чл. 42, от Устава на ООН, изискващ решение на Съвета за сигурност, върху което никоя от държавите – постоянни членки, не е наложила вето. Русия и Китай са двете държави, които най-често се противопоставят на тази концепция,
доколкото считат, че тя може да се използва за налагане на определени модели на управление и на сфери на влияние.

5. Заключение
Съществуващата система по гл. VII, от Устава на ООН е обект
на множество справедливи критики. Най-ефективната и най-трудно
осъществима възможност е извършването на реформа в рамките на
ООН, която успоредно да запази ролята на Съвета за сигурност в
поддържането на международния мир и сигурност и в същото време
да изостави възможностите за налагане на вето от постоянните
членки.
Възможно е и друго решение: въпросите за мира и сигурността да се разглеждат от по-широк орган, съвет по хуманитарните
въпроси, който да взима решения във връзка с мира и сигурността.
Такъв съвет би трябвало да взима решенията с квалифицирано
мнозинство, но, разбира се, да бъде изоставена възможността да
бъде налагано вето върху подобни решения.
Същевременно е наложително създаването на юрисдикционен механизъм, който да тълкува разпоредбите и да решава споровете във връзка с мира и сигурността.
Тъй като подобно развитие на нещата е малко вероятно, държавите търсят възможност да оправдаят несъвършенствата на съществуващата правна рамка чрез изработване на концепции, като
„Отговорност за защита“, които развиват от материалноправна
гледна точка предпоставките за разрешаване на легална хуманитарна интервенция. Тези предпоставки обаче се сблъскват с невъзможността да бъде осигурено решение от процедурна гледна точка.
Това поставя като морален дебат въпроса за спазването на
международното право като разменна монета, т.е. кое е по-важно:
спазването на материалноправните разпоредби или спазването на
процедурните разпоредби на Устава на ООН. Двата типа норми
черпят легитимност една от друга. Всичко това води до невъзмож188
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ност за безспорно определяне на обстоятелствата, в които са изчерпани всички мирни средства и се налага осъществяването на
хуманитарна интервенция.
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THROUGH FACEBOOK STUDENT GROUPS
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Abstract: Facebook student groups become more and more popular among
university students. Students use them for both curricular, extracurricular and leisure
activities. Our research aims to explore the dimensions of student motivation
expressed both implicitly and explicitly on the wall of Facebook student groups.
Through web content analysis we explore five different Facebook student groups in
order to outline the main themes and tools related to social network motivational
practices. Furthermore, we propose an integrated paradigmatic model for increasing
students’ online motivation.
Keywords: motivation, education, social network sites, Facebook, student
groups

Социалната мрежа Фейсбук представлява мултифункционална онлайн платформа, където потребителите могат да общуват помежду си, да се себеизразяват чрез звук, видео и текст, да търсят и
споделят информация и като цяло да реализират част от своята
желана или реална същност в онлайн среда. Фейсбук е особено популярен сред младите хора, които включват социалните мрежи в
своя академичен живот [1, 5, 10, 11].
Студентите използват Фейсбук в академичната среда както
формално, така и неформално [6]. Фейсбук дейностите им помагат
да работят заедно по проекти, да си изясняват смисъла на дадени
академични задания и да подпомагат своите допълнителни незадължителни академични дейности [8, 9].
Освен персонални Фейсбук профили, студентите допълват
своите онлайн дейности в платформата с участие в различни типове Фейсбук групи: групи по интереси; групи, обединяващи хора от
даден географски регион; фен групи; студентски групи и т.н. За нашето изследване особен интерес представляват студентските
Фейсбук групи. Те най-често биват създавани от самите студенти и
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имат различни нива на достъп (напълно отворени групи, затворени
групи, групи с един или повече администратори, скрити групи и т.н.).
В контекста на съвременното обучение въпросът за допълване на класическите образователни практики с иновативни образователни методи, които не само да подобряват академичните постижения на студентите, но и да са ориентирани към придобиването на
нови компетенции, съобразени с нуждите на пазара на труда, е от
особена важност.
Един от начините на развиване на реални умения е допълването на академичната заетост на студентите чрез създаване на групи за реализиране на различни по срочност и целево предназначение проекти, които формират умения за работа в екип [2]. Уменията
за работа в екип са от особена важност за успешната реализация на
младите хора на пазара на труда, както и допълнителните компетенции, свързани с управлението на конфликти при работата в екип
[3]. Задаването на групова работа може да бъде както в реална среда, така и изцяло или частично в онлайн среда. Груповата работа е
само един пример за образователни практики, насочени към развиването на практически умения. Като цяло уменията и компетенциите, свързани с работата в онлайн среда, са изключително важни за
успешната реализация на младите хора в съвременната конкурентна и високотехнологична действителност. Тъй като социалните
мрежи са част от ежедневието, те представляват интересен метод
за допълване на техния академичен живот с възможности за търсене и обмен на информация в неформална и позната за тях среда.
Студентските Фейсбук групи предоставят множество възможности
за онлайн асинхронна комуникация (Фигура № 1).
С нарастването на популярността на Фейсбук студентските
групи ние си задаваме въпроса доколко те могат да допълнят класическите академични практики и да стимулират интереса на студентите към учебния процес. В настоящото изследване целим да
очертаем какви възможности за мотивация на студентите ни предоставят студентските Фейсбук групи.
С цел да отговорим на този въпрос проведохме задълбочено
изследване на комуникацията в рамките на четири Фейсбук студентски групи от различни български университети. Посоченият по-долу
изследователски модел е опростен и редуциран за целите на настоящата публикация, тъй като е и част от по-мащабен изследователски проект, който е още в процес на реализация. Данните също са
ограничени само до целите на настоящата публикация.
Изследователският модел включва качествени методи. Чрез уеб
контент анализ изследваме съдържанието на четири Фейсбук студентски групи. Периодът на анализ включва комуникацията от 1 октомври
2015 до 29 февруари 2016 г. Този анализ разкрива темите, характера
на комуникацията в рамките на групата и нейния интензитет.
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Фигура № 1. Синтезиран модел на Фейсбук комуникационни
канали

Уеб контент анализът е иновативен изследователски метод,
който все още не е стриктно дефиниран. Като допълнение към качествения контент анализ този метод включва и изследване на хиперлинкове, обмен и интензитет на обмена на информация и др. За
целта на нашето изследване сме разработили инструмент за уеб
контент анализ на базата на модел, предложен от Сюзън Херинг [7].
Проф. Херинг описва уеб контент анализа като плуралистична парадигма, която включва в себе си анализ на изображения, фонове,
линкове, обмен, език и др. [7].
С оглед на провеждане на настоящото проучване дефинираме
уеб контент анализа като плуралистична парадигма, която включва
контент анализ на Фейсбук страниците в тяхната визуална цялост
(фон, тема, публикации, снимки и др.), комуникационна същност
(същност и интензитет на обмена на информация) и свързаност с
други сайтове/страници (хиперлинкове, водещи до външни групи,
страници, сайтове).
Профилите на изследваните Фейсбук групи са, както следва:
СФГ1 (група на студенти по икономика, първи курс), СФГ2 (група на
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Студентски съвет), СФГ3 (студентска група по интереси), СФГ4 (група на студенти по икономика, трети курс).
Комуникацията във всички Фейсбук студентски групи се извършва на български език, като се използват като азбуки и кирилицата, и
латиницата. Спазването на правописните и пунктуационните норми е
слабо. Използват се съкращения, недовършени изречения и емотикони. В редки случаи се обменят фрази и абревиатури на английски
език, обикновено като реакция на някакъв първоначален пост.1
По своя интензитет най-активна е комуникацията в СФГ1 и
СФГ4 – там студентите от една и съща специалност общуват почти
ежедневно, споделяйки своите мнения и впечатления от лекциите,
информация относно учебния процес (зали, часове за лекции, промени в програмата), информация относно заданията за самостоятелна работа (реферати, курсови проекти, задачи), информация относно изпити и учебни материали. В тези групи общуването се интензифицира по време на сесия и се дообогатява с обмен на мотивиращи постове, музикални клипове, постове с хумористично съдържание и др.
Чрез уеб контент анализ очертахме основните теми, по които
студентите общуват в рамките на студентските Фейсбук групи.
Таблица № 1. Уеб контент анализ – основни кодове
Код
Уговаряне на срещи

Дефиниция
Уговаряне на срещи с учебна или развлекателна цел чрез СФГ.
Обмен на информация
Комуникация в рамките на СФГ, като тя
може да има академичен или развлекателен характер.
Помощ
Призив за помощ от личен или академичен характер.
Връзка с други Фейсбук гру- Споделяне и коментиране на информапи или други сайтове
ция, която идва от външни за групата онлайн източници.
Връзка с Учебен отдел
Информация относно промени в академичната програма, осъществяване на контакт с определени преподаватели и др.
Снимки
Лични или групови снимки, споделени в
рамките на конкретна Фейсбук група.
Участие в извънакадемична Информация, свързана със състезания,
дейност
конференции.
Поддържане на връзка с
Чрез различни СФГ студентите поддържат
1

LOL или lol – „laughing out loud“ (смея се с пълен глас); ASAP или A.S.A.P. – „as soon
as possible“ (възможно най-бързо); FYI – „for your information“ (за ваша информация).
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колеги от предишни образователни степени
Политическо/Активистко
съдържание

връзка със своите бивши съученици и
преподаватели
Студентите участват в онлайн подписка,
онлайн активистки дейности, споделят
политически новини, участват в дарителски и доброволчески кампании и др.

На базата на получените резултати разработихме модел, който обединява концепцията за задоволяване на потребностите посредством Фейсбук дейности [4] с модела на комуникация в рамките
на Фейсбук студентските групи. Резултатът е интегриран парадигматичен модел за повишаване на мотивацията на студентите чрез
онлайн дейности в рамките на Фейсбук студентските групи.
В този модел задоволяването на Физиологичните потребности е свързано с обмен на информация между участниците в групата,
уговарянето на срещи, осъществяването на връзка с външни сайтове и други групи. Подходящ пример е уговарянето на групов транспорт до и от лекциите, споделяне на мнения и препоръки относно
намирането на подслон или дадена локация и др.
Нуждата от Сигурност е свързана с обмена на информация
относно особености на учебната локация, поддържането на връзки с
колеги, информираност относно промени в програмата и др. Такъв
пример са студенти, които поддържат връзка помежду си през зимния семестър, обменят информация относно проходимостта на пътищата и промени в учебната програма и на тази база взимат решение за присъствие на дадена лекция или съобщават на своите колеги за невъзможността да присъстват на лекции.
Нуждата от Принадлежност и любов е свързана с поддържането на връзки с настоящи и бивши колеги от учебните среди, уговарянето на срещи, обмен на снимки и спомени и др. Чрез Фейсбук
групи студентите често организират и координират срещи със свои
съученици от предишни образователни степени.
Оценка – свързана е с комуникирането по повод на успехи и
постижения, получаване на подкрепа и комплименти от други потребители. Студентите споделят снимки, преживявания, мисли с цел
да получат одобрението и признанието на своите колеги, а в някои
случаи и на преподаватели. Студентите получават оценка и одобрение не само за големите си успехи, като участия в конкурси или
намиране на работа, но и за малките си ежедневни постижения, като приключване на курсова работа и др.
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Себеактуализация – студентите могат да допълнят потребностите си от социална ангажираност чрез участия в допълнителни
Фейсбук групи (на благотворителни организации, политически партии,
свързани с културната дейност и др.), могат да участват в онлайн петиции и др. От друга страна студентите лесно могат да комуникират
своите постижения до широк кръг потребители, като публикуват новини за своето кариерно или персонално развитие и успехи.
Според нас студентските Фейсбук групи създават предпоставки за повишаване на мотивацията на студентите в рамките на академичния процес. Бихме искали да подчертаем, че за да бъде оптимизиран и стимулиран този процес, е нужно активно участие от
страна на преподавателите, които трябва да участват в създаването на Фейсбук студентски групи с академична цел. Някои студентски
групи допускат преподаватели и административни отговорници от
Учебен отдел като активни участници във Фейсбук студентските
групи, докато други предпочитат да останат затворени, само за студенти, и дори скрити при търсене (за да бъде приет в такава група,
потребителят трябва да получи покана от текущ участник в групата).
Въпреки тези ограничения преподавателите обикновено имат възможност да комуникират по различни начини със студентските групи. Такъв начин е изпращането на материали или задания до отговорника на групата, който изпраща материалите до цялата група,
или създаването на нова Фейсбук група от страна на преподавателя
с цел работа по конкретен проект или предмет.
Добра възможност за инкорпориране на онлайн активността
на съвременните студенти е преподавателят да създаде отворена
група за всеки предмет, който води, където да публикува допълнителни материали и задания. Този вариант е особено добър, тъй като
създава възможност за комуникация и сътрудничество между студенти от различни курсове и специалности, а преподавателят има
възможност да наблюдава, окуражава и коригира комуникацията. За
оптимални резултати преподавателите следва да изготвят и да задават на студентите конкретни проекти с ясни цели и задачи, които
да бъдат реализирани в рамките на Фейсбук групата или посредством нея. Голямото предимство на Фейсбук средата в такива случаи
е възможността за асинхронна дистанционна комуникация между
участниците, които могат да осъществят съвместната работа в
удобно за тях време и място.
Фейсбук студентските групи са още по-важни за студентите,
които се обучават в задочна или дистанционна форма на обучение
и нямат възможност периодично да се събират физически на едно и
също географско място със своите колеги и преподаватели. В такъв
случай Фейсбук студентските групи спомагат за повишаване на мотивацията на студентите, като им дават възможност да се окуража196
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ват един друг, да си помагат и да общуват пълноценно със своите
преподаватели.
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Висше училище по сигурност и икономика
SOCIAL NETWORK SITES:
A PLACE FOR VIRTUAL AND REAL CONFLICTS
Assoc. Prof. Milena Tepavicharova, PhD
Chief Assist. Lyudmila Boykovа, PhD
Higher School of Security and Economics
Abstract: Social Network Sites (SNS) create an interactive virtual space
where users can present themselves and communicate with each other with
practically no technical or software skills. They become an integral part of the
everyday life of millions of young people all over the world. SNS like Facebook allow
users of all ages to create multifaceted profiles, to reach large audiences and have
numerous followers practically free (for personal users) and with not time consuming
activities. The possibility for asynchronous and long distance communication
presents new challenges for the establishment and maintenance of interpersonal
online relations and conflict management. The article explores student’s perception of
the communication within Facebook student groups.
Keywords: conflict management, education, social network sites

Въведение
Навлизането на социалните мрежи във всички сфери на
ежедневието предизвиква сериозен научен и обществен интерес.
Изследователи от различни области на науката обръщат внимание
на различните възможности, предлагани от участието в онлайн групи и общности, както и на процеса на трансформиране на онлайн
участието в офлайн реални дейности. Редица потребители участват
в различни видове онлайн групи, като например онлайн групи за
взаимопомощ на пациенти с определено заболяване [2, 7, 8, 20],
групи за онлайн обучение и курсове [10, 11, 13, 17], онлайн бранд
общности [4, 12, 14] и др. В „известната ни история на човечеството
никога, както е сега, в началото на XXI век, не сме разполагали с
толкова общодостъпни технологии за комуникации, които преодоляват пространството в реално време и осигуряват възможности за
срещи между хора, отдалечени на хиляди километри; имаме достъп
до неограничен обем информационни масиви от различни области
на знанието във време, в което ни е удобно и необходимо да ги по198
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търсим и използваме, без да сме зависими от нечий работен график
(дигиталните библиотеки стават все по-разпространени); ставаме
свидетели на събития, които променят жизнения статут на цели
държави понякога, в момента на случването им“ [1].
Бътлър оприличава онлайн социалните групи на събирания на
уличен ъгъл или в парк, или на площад, където на практика всеки
може да се появи и има малко очакване за личен ангажимент или
непрекъснато взаимодействие [5]. Комуникацията може да бъде както лична (като комуникацията между хората с предварително съществуващи социални връзки с цел да се поддържат връзки) или в
корпоративна среда (в която служителите да използват корпоративни мрежи за организиране на работа, взаимопомощ или обмен на
мнения) [5].
Тъй като Фейсбук е особено популярен сред младите хора,
ние обръщаме внимание на особеностите на комуникацията във
Фейсбук студентските групи (ФСГ). Целта на нашето изследване
е да установи дали младите хора възприемат комуникацията
във Фейсбук студентските групи като конфликтна или не.

Онлайн общности
Потребителите използват Фейсбук, за да представят различни
аспекти на своята личност и идентичност [6, 18, 22], за комуникация
[15, 16], за участие в активистки дейности и др. Фейсбук може да помогне на младите хора в процеса на преход от училище към университета [9], тъй като социалната мрежа осигурява виртуална реалност
в киберпространството, където потребителите могат да представят
различни страни на своята идентичност пред своите приятели и познати, като в същото време им позволява да поддържат фокусирана и
съдържателна комуникация със своите връстници [19].
Много от Фейсбук групите са затворени и имат администратори, за да се запази информацията, споделена между участниците в
групата. Онлайн групите имат различен брой участници (от 3 – 4 до
стотици и хиляди). Въпреки че Фейсбук улеснява комуникацията в
рамките на групата, някои потребители са на мнение, че продължават да общуват предимно с хора, с които те така или иначе поддържат връзка, като например студенти, социални активисти и т.н., а не
с по-широк кръг заинтересовани лица [21].
Според Бътлър част от големите онлайн групи имат сложна
вътрешна структура и предопределени роли, докато други имат адхок и неформален характер. Всички те обаче са изправени пред общото предизвикателство на развитието и поддържането на своето
съществуване като разграничима социална единица [5]. Предизвикателство представлява не само набирането на нови участници в
групата, но и ангажирането на вече съществуващата общност от
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потребители за изпълнението на мисията и целите на онлайн групата. В някои случаи дейността и организацията на онлайн групите
биват подкрепени от търговски предприятия, използващи платени
служители, но дори и в тези случаи доброволците са ключов фактор
за функционирането на онлайн общността [5].
Подобен е принципът на действие на благотворителните и политическите кампании, където по-голяма част от работата се извършва от доброволци. Важна разлика е, че в офлайн кампаниите
за доброволци е от особена важност възможността всички участници да се събират на дадено място в даден момент, което би могло
да бъде пречка за хората, които биха искали да участват като доброволци, но нямат време в определените времеви слотове или не
са в състояние да пътуват до местоположението на дейностите.
Онлайн групите позволяват групова работа в асинхронна среда, в
която всички доброволци биха могли да допринесат в удобно време
и от големи разстояния за постигане на целта.
Възможността за онлайн социално взаимодействие се осъществява чрез различни технически средства и механизми:
• централизирани имейл списъци, които позволяват изпращането на имейл съобщения до всички участници в групата едновременно и с минимални усилия;
• форуми, където потребителите могат да създават или да
участват във вече създадени дискусионни теми, като четат мнения,
коментират или отговарят на чуждите мнения;
• облачно пространство, където потребителите могат да споделят документи, да работят заедно по даден проект или документ,
да създават онлайн съдържание и др.;
• интернет страница, която дава информация за дейността на
групата, публикува новини, дава възможност за онлайн комуникация
чрез чат и др.;
• специфичен софтуер, разработен за дадения проект, който
дава възможност да бъдат създавани задачи, да се проследява и
оценява тяхното изпълнение.
Техническата инфраструктура и инструменти правят възможни
онлайн комуникацията и връзката с външния свят, но съществуването на самата група се обуславя от социалното поведение на
нейните участници [5].
Според Бътлър (2007) за успешното развитие на онлайн групата са необходими четири типа социално поведение:
- участниците трябва да владеят инструментите за онлайн комуникации (като управление на софтуерни версии, поддържане на
актуални адресни файлове и т.н.);
- трябва да бъдат набирани нови участници на мястото на тези, които напускат;
- социалната динамика трябва да бъде управлявана;
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- трябва да се стимулира активно участие.
Тези дейности са от особено значение и при тяхното отсъствие дори и високотехнологичните инструменти и инфраструктури
няма да създадат трайни онлайн групи [5].
Кои участници в онлайн групата са готови да инвестират времето и усилията си, необходими за поддържане на социалната активност на групата? Както Бътлър посочва, потребителите, които
редовно четат съобщенията или създават онлайн съдържание, съответно изразходват реално време и усилия за тези действия. Потребителите, които се стремят да поддържат комуникация в дадена
група, откриват, че дейностите по контролиране и насърчаване на
комуникацията отнема време, изисква внимание, а в някои случаи
води до емоционално изтощение. Насърчаването на онлайн общността и поддържането на нейната инфраструктура изискват от потребителите да се лишат от време и енергия, които те биха използвали за осъществяването на други дейности. Затова ключовото предизвикателство в развиването и поддържането на дългосрочни онлайн общности включва начини на стимулиране на участниците да
извършват дейности по поддържането на социалното поведение в
рамките на групата [5].

Фейсбук активистки групи
През 2013 г. бяха създадени редица протестни Фейсбук групи,
свързани с протестите срещу кабинета „Орешарски“, продължили от
юни 2013 до юли 2014 г. Тези групи обновяваха своето съдържание
ежедневно със снимки, текстови постове, клипчета и др. Главната
цел на комуникацията беше активизиране на обществото и приканване на повече граждани да вземат участие в протестите пред сградата на парламента. През 2013 г. изследвахме комуникацията в три
общодостъпни протестни Фейсбук групи, за да установим какъв тип
онлайн съдържание предизвиква най-силен онлайн отклик у потребителите [3]. Задълбоченият анализ на комуникацията в групата
„Национален протест срещу безобразията в България“ показа, че
постове, съдържащи кадри от протестите, и постове, съдържащи
снимки на достойни българи, предизвикват най-голям онлайн отклик, изразяващ се в по-голям брой харесвания, споделяния и коментари в сравнение с другите типове онлайн съдържание. През април
2016 г. проверихме колко от тези групи все още са активни и какви
характеристики има комуникацията в тях.
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Таблица 1. Фейсбук активистки групи
Вид група1 Година Година на Брой
Кратко опина оспрекрахарес- сание на груновава- тяване
пата3
вания2
не
Общност
2013 18.09.2013 12,549 За подкрепяНие про(много
щите протестестираме
преди
тите срещу
края на
Орешарски,
протестолигархията и
ните дейспродажните
твия)
политици!
2011 Активна
28,051 Да извадим
У32эпр ээе Новинарски/медиен
парите от поуебсайт
литиката!
2011 Активна
150,703 Тази страница
Национа- Общност
е създадена в
лен пропамет на всичтест срещу
ки загинали от
безобрабезхаберията
зията в
и безобразияБългария
та на политиците в България.
Име на
групата

Изследователски модел
Използваният модел включва качествени и количествени методи. В първата фаза на изследването бяха използвани качествени
методи, за да получим обща картина на характера на комуникацията
във ФСГ. Първата стъпка включва анализ на комуникацията в четири ФСГ за период един месец. Втората стъпка включва количествени методи – въпросник, който има за цел да проучи оценката на студентите относно степента на конфликтност на комуникацията на
Фейсбук студентските групи, в които участват.

1

Видът на групата се определя от администраторите/основателите на групата и е
посочен на Фейсбук страницата на групата точно под името на групата.
2
Брой харесвания на страницата към месец април 2016.
3
Краткото описание е включено в раздел Информация за страницата във Фейсбук
профила на групата и е създаден от администраторите/основателите на групата.
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Резултати
Анализирахме характера на обменяната информация в рамките на четири ФСГ за период един месец. ФСГ1 и ФСГ2 са студентски
групи на студенти, съответно първи и трети курс от Филологическия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. ФСГ е група по интереси на
студентите от същия факултет. ФСГ4 е група на Студентския съвет
на студентите от ПУ „Паисий Хилендарски“. Всички групи са активни
и информацията в тях се обновява периодично (ежедневно или през
ден). Въз основа на уеб контент анализ на комуникацията във всичките четири групи се очертаха шест основни типа обменяна информация. Таблица № 2 представя основните типове информация, обменяна в рамките на ФСГ.
Таблица 2. Основни теми на комуникация във ФСГ
Офлайн срещи
Съдържание с учебен характер
Онлайн комуникация
Политическо активистко съдържание
Онлайн въпросници
Съдържание, свързано с намирането
на работа

ФСГ1 ФСГ2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ФСГ3
X
X
X
N/A
N/A
N/A

ФСГ4
X
X
X
X
X
X

● Офлайн срещи – съдържание, свързано с уговарянето на
офлайн срещи с академичен или развлекателен характер. Включва
организиране на заседания на Студентския съвет, организиране на
неформални срещи в свободното време (кафе, студентски партита,
уроци по танци), покана за провеждане на конференции, семинари и
др. Тази тема обединява съдържанието, което има за цел да превърне онлайн дейностите в офлайн такива.
● Онлайн комуникация – комуникация, която се осъществява и
остава в онлайн пространството, но не е свързана директно с академичните въпроси, като например размяна на песни, забавни статии, хумористични картини или текстови публикации, споделяне на
лични мисли, ваканционни поздрави и т.н.
● Политическо/Активистко съдържание – включва новини за
текущи протести, насърчаване на гражданското участие, насърчаване на участието в проекти на НПО, дарителски кампании, доброволчески дейности и т.н.
● Онлайн въпросници – включват различни видове онлайн проучвания, публикувани на стената на групата.
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● Съдържание, свързано с намирането на работа – включва
всички видове съдържание, свързано с намирането на работа/стажове, както и информация за налични стипендии.
След анализ на данните от стъпка първа създадохме кратък
въпросник, чрез който студентите да оценят степента на комуникативна конфликтност във ФСГ, в които участват. Въпросникът беше
разпространен сред студенти от Филологическия факултет на ПУ
„Паисий Хилендарски“. Броят на попълнените въпросници е 127.
От анализа на данните можем да заключим, че като цяло повечето студенти (Таблица № 3) намират общуването във ФСГ като
добро, с малка честота на конфликти, най-вече между отделни потребители, а не като начин на общуване в групата.
Таблица 3. Общуване във Фейсбук студентски групи – дескриптивна статистика
Колко Фейсбук
приятели имате?
100- 300- над
...-21 22-25 26+ мъж жена 0-99
299 599 600
Col Col Col Col Col Col Col Col Col
%
%
%
%
%
%
% % %
Възраст

Как бихте описали
общуването във
ФСГ?
Комуникацията във
ФСГ е с добър тон,
няма конфликтно общуване между участниците.
Комуникацията във
ФСГ е с добър тон,
понякога възникват
отделни лични конфликти между някои от
участниците.
Участниците във ФСГ
често влизат в конфликти помежду си.
Общуването във ФСГ
може да се характеризира като силно
конфликтно и аз се
въздържам от активно
участие във ФСГ.
Не мога да определя.
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66,7 57,4 56,7 65,9 51,6 81,8 42,6 58,8 72,7

23,3 20,4 20,0 9,1

24,2 18,2 31,5 16,2 13,6

6,7

9,3

13,3 13,6

8,1

0,0 14,8 11,8 0,0

3,3

5,6

6,7

6,8

9,7

0,0

3,7 10,3 9,1

0,0

7,4

3,3

4,5

6,5

0,0

7,4 2,9 4,5
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Заключение
ФСГ дават възможност за общуване и обмен на информация
по академични и извънакадемични въпроси. Виртуалното групово
пространство дава възможност за изразяване чрез текст, образи и
звук. В тази мултимедийна среда студентите успешно могат да придадат нюанси на комуникацията помежду си както в положителен,
така и в отрицателен аспект. Текущото изследване разкрива част от
тенденциите в онлайн общуването във ФСГ. Тъй като разнообразието от ФСГ е огромно и интензитетът и характерът на обменяната
информация зависят от момента на наблюдение върху групата, ние
препоръчваме като следваща стъпка лонгитудинално изследване на
комуникацията в по-голям брой Фейсбук студентски групи от различни типове и различни географски (а съответно и културни, и икономически) области на България.
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УКАЗАНИЯ
за представяне на статиите за „Годишника на ВУСИ“
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Годишникът на ВУСИ се издава в няколко отделно оформени научни направления: Политика, Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право и Сигурност. Годишникът се издава като единно книжно тяло, а също така и в онлайн версия, поместена на сайта на ВУСИ – www.vusi.bg.
2. Статиите трябва да имат оригинален научен принос. Обзорни статии се печатат с
изричното съгласие на Редколегията.
3. Статиите се представят на един от работните езици на Годишника: български,
руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи към статията са
съответно на английски език (ако статията е на български език) и на български език
(ако статията е на чужд език). След основното заглавие и автора/ите по същия съответен начин се дават преведени заглавието и автора/ите.
4. Обемът на всяка статия е до 6 стр. А4, с шрифт Arial, 10,5 pt, разстояние Single,
двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см.
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на
резултатите, за стиловото и езиковото оформление на статиите и резюметата.
6. Всеки автор може да участва в Годишника с 1 статия самостоятелно и/или с 1 в
съавторство, но с не повече от общо две статии.
7. Статиите се предават в редакционната колегия от 1 юни до 10 октомври.
8. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра и в електронна версия (в
MSWord format), която се изпраща на служебната електронна поща на членовете на
Редколегията – info@vusi.bg.
Раздел ІІ. ПРАВИЛА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ
1. Статиите ще бъдат рецензирани от по един рецензент, научната степен, академичната длъжност и името на когото ще бъде посочено в съдържанието на Годишника.
2. Рецензентът трябва да е хабилитиран преподавател или да има научна степен
„доктор“ в съответната област. Един преподавател не може да бъде рецензент на
повече от две статии.
3. Рецензентът се определя на заседание на съответното звено (катедра, департамент и т.н.), където е на щат първият автор. Всяка представена статия се придружава с протокол за избор на рецензент.
4. Срокът за рецензиране е до три седмици от датата на възлагане.
5. При положителна рецензия редакционната колегия връща статиите на авторите
за нанасяне на необходимите корекции.
6. Преработените ръкопис и електронната му версия, придружени с декларация за
отразените забележки на рецензента, се представят в редакционната колегия найкъсно до 10 ноември. Статии, предадени след този срок, остават за следващата
година.
Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
1. Статиите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия на
програмата), като на диск статиите са записани във файлов формат doc. Файлът не
се архивира.
2. За форматирането на статиите менютата на Word 2003 се настройват по следния
начин:
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Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified;
Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0
3. Страниците не се номерират.
4. Първата страница на статията се оформя по следния начин:
1) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва ГОДИШНИК
НА ВУСИ и научното направление.
2) След един празен интервал с главни букви се изписва наименованието на статията на български език (ако статията е на български език) или на съответния чужд език
(ако статията е на чужд език) и се центрира.
3) След празен интервал с малки букви се изписват имената на авторите – пълното
собствено и фамилното име на автора/авторите (в случай че са повече от трима, се
допуска инициално съкращение на собствените имена), научни звания и степени на
български език (ако статията е на български език) или на съответния чужд език (ако
статията е на чужд език).
4) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски език заглавието на статията и имената на авторите (ако статията е на български език) или на
български език (ако статията е на чужд език).
5) След един празен интервал с малки букви се изписва Abstract: и на английски
език с Italic се помества резюмето на статията. На нов ред също с малки букви се
изписва Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи
(Всичко това 9 pt) (ако статията е на български език); или се дават Резюме: и Ключови думи: (9 pt) (ако статията е на чужд език).
6) След един празен интервал следва текстът на изложението.
7) За основния текст на доклада се използва автоматично пренасяне: Tools –
Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.
8) Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Arial, 8,5 pt, разстояние Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия
ред на абзаца – 0 см.
9) След един празен интервал от основния текст следва Литература, 9 pt, като при
оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът за библиографско описание.
5. Заглавията на отделните части/точки на статията се печатат с малки букви, Bold и
се центрират. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал.
6. Таблици, фигури и източници
1) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста,
номерацията им е с арабски цифри.
2) Думата Таблица се изписва изцяло, с малки букви, Bold, Italic. Заглавието на
таблицата се изписва на същия ред, с малки букви, само Bold, без отстъп, двустранно подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в антетките
започват с главна буква, а в края им не се поставя точка.
3) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 12 см (пропорционално). Съкращението Фиг. се изписва с малки букви, Bold, а заглавието на фигурата се изписва на същия ред, с малки букви, но Bold, Italic, без отстъп, двустранно
подравнено, преди фигурата.
4) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и
следва текстът, 9 pt, Italic.
7. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печатното
поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н.
8. Литературните позовавания се посочват в текста в последователно нарастващ
ред, номерата им се поставят в квадратни скоби, например: [1], [3 – 7] и т.н.
9. В края на статията се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор.
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Section I. GENERAL PROVISIONS
1. The Yearbook of Higher School of Security and Economics is issued in separately
formed scientific areas: Politics, Economics, Management, Finance, Tourism, Law and
Security. The yearbook is published as a single book, but also in an online version published on the website of the Higher School of Security and Economics – www.vusi.bg.
2. Articles shall have an original scientific contribution. Review articles are printed with the
express consent of the Editorial Board.
3. Articles are presented in one of the working languages of the Yearbook: Bulgarian,
Russian, English, German, French. Resume and keywords to the article are respectively
in English (if the article is in Bulgarian) and in Bulgarian (if the article is in a foreign language). After the main title and author/s in the same respective manner the translated title
and the author/s are given.
4. The volume of each article is up to 6 p. A4, font Arial, 10,5 pt, Single spaced, aligned on
both sides, first line intent 1 cm.
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results,
of the stylistic and linguistic layout of articles and resumes.
6. Each author can participate in the Yearbook with 1 article individually and/or with one
co-author, but with no more than two articles.
7. The articles are transmitted to the Editorial Board from June 1 to October 10.
8. Each article is presented in two printed copies and in an electronic version (in MSWord
format), which is sent to the official e-mail of the Editorial Board’s members –
info@vusi.bg.
Section II. REVIEWING RULES
1. Articles will be reviewed by one reviewer, whose academic degree, academic position
and name will be mentioned in the content of the Yearbook.
2. The reviewer shall be a habilitated teacher or have a degree ’doctor’ in the field. One
teacher cannot be a reviewer for more than two articles.
3. The reviewer is appointed during a meeting of the relevant unit (department, etc.),
where the first author works. Each submitted article is accompanied by a protocol for selecting the reviewer.
4. The term for review is three weeks from the date of award.
5. If there is a positive review, the Editorial Board returns the articles to the authors to
apply the necessary corrections.
6. The revised manuscript and its electronic version, accompanied by a declaration with
the reflected by the reviewer notes are presented in the Editorial Board no later than November 10. Articles submitted after this date will remain for next year.
Section III. TECHNICAL GUIDELINES
1. Articles shall be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program), as articles are stored in a file format doc on a disc. The file is not archived.
2. For formatting of articles, the Word 2003’s menus are configured as follows:
Page setup:
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3. Pages are not numbered.
4. The first page of the article is formed as follows:
1) On top of the page in Bulgarian and English in capital letters are written YEARBOOK
OF HIGHER SCHOOL OF SECURITY AND ECONOMICS and scientific direction.
2) After a space in capital letters is written the name of the article in Bulgarian (if the article
is in Bulgarian) or the respective foreign language (if the article is in a foreign language)
and is centered.
3) After a space in lowercase are written the names of the authors – the full name and
surname of the author/authors (if they are more than three, initials acronym of their names
is allowed), academic titles and degrees in Bulgarian (if the article is in Bulgarian) or the
respective foreign language (if the article is in a foreign language).
4) After a space similarly the article’s title and authors' names are written in English (if the
article is in Bulgarian) and Bulgarian (if the article is in a foreign language).
5) After a space Abstract is written with lowercase: and also with Italic the resume is written in English. On a new line also Keywords are written with lowercase: and also with
Italic keywords are written in English (All this 9 pt) (if the article is in Bulgarian); or Resume and Keywords are given: (9 pt) (if the article is in a foreign language).
6) After a space is the main text.
7) For the main text of the report is used automatically hyphenation: Tools – Language –
Hyphenation – Automatically hyphenate document.
8) Footnote are: aligned on both sides, font Arial, 8,5 pt, space Single, space from the top,
bottom, left and right – 0 cm first line indent of a paragraph – 0 cm.
9) After a space of the main text the Literature is laid, 9 pt, while its formatting, the alphabetical order is kept by last name of the author and ISBDs.
5. The titles of the separate parts/sections of the article are printed in lowercase, Bold and
centered. Before and after the titles an empty space is left.
6. Tables, figures and sources.
1) Tables, charts and figures are in black and white, they are inserted into the text with the
software and are numbered with Arabic numerals.
2) The word Table is written entirely, in lowercase, Bold, Italic. The title of the table is
written on the same line, in small letters, only Bold, no indent, aligned on both sides, before the table. The text and the names of the variables in the header begin with a capital
letter and at the end a full stop is not used.
3) The maximum permissible width of figures and charts is 12 cm (proportionately). The
acronym Fig. is written in lowercase, Bold, and the title of the figure is written on the same
line, in lowercase, but Bold, Italic, no indent, aligned on both sides, before figure.
4) The sources of tables, charts and figures are indicated below: Source: and then the
text is laid, 9 pt, Italic.
7. Mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the printing
area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc.
8. Literature references are specified in the text in a gradually increasing order, their numbers are placed in square brackets, e.g. [1], [3 – 7], etc.
9. At the end of the article the names of the author/s and his/their address, tel., e-mail is
written. The lead author is also mentioned.
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