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КОНСТИТУЦИЯТА – ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ 

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА 
 

проф. д.п.н. Георги Л. Манолов 
 

CONSTITUTION – AN ESSENTIAL ELEMENT 
OF THE POLITICAL SYSTEM 

 
Prof. Georgi L. Manolov, DPS 

 
Abstract: This article presents some fundamental problems of the nature of 

the constitution as a key element of the political system. The functional 
characteristics of the constitution based upon the historical overview of its emergence 
and evolution are considered. It is also performed and a common feature of the 
concept of „constitution“ of politological viewpoint. 

Key words: constitution, basic functions of the Constitution, constitutional 
principles 

 
Днес в модерните демократични държави е немислимо да се 

управлява без специализирани правила, механизми и инструменти 
за функционирането на политическата власт. Тези инструменти са 
изключително важни за всяка държава, защото от тях в значителна 
степен зависи ефективността на държавното управление и в този 
смисъл конституцията отдавна се е утвърдила като „закон на зако-
ните“, благодарение на който се упражнява и контролира държавна-
та власт. Поради това най-напред ще разгледаме понятието „конс-
титуция“, след което ще изясним част от нейната характеристика, 
функции и принципи. 

 
1. Понятието „конституция“ 
 
В науката терминът „конституция“ произхожда от латинския 

глагол „constituere“ („устройвам“, „установявам“). Той идва от Древен 
Рим, където се среща под словосъчетанието „res publicam 
constituere“, превеждано като „да се уредят общите дела“. Впос-
ледствие терминът „конституция“ за пръв път е използван от римс-
кия оратор и държавник М. Т. Цицерон (106 – 43 г. пр.н.е.) за обоз-
начаване на някаква държавна организация и именуване на отделни 
императорски закони. Освен това от втората половина на XVIII век 
понятието „конституция“ вече се използва като синоним на закон-
ността и ограничаването на властта в държавата. А не след дълго, 
или от началото на XIX век, специално в правната теория понятието 
„конституция“ се налага като представа за основен ред в държавата, 
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т.е. като система от норми с най-висок ранг в смисъла на основен 
закон в държавата.1 

Според проф. Ем. Друмева за конституцията като феномен и 
понятие важат почти същите характеристики, които са присъщи на 
конституционното право, – действаща конституционна правна сис-
тема и тясно свързано и ориентирано към политиката конституцион-
но право. В този аспект за конституцията като понятие, която е 
сърцевина на конституционното право (и на цялата правна систе-
ма), са възприети и т.нар. „широк“ и „тесен“ смисъл.2 

В широк смисъл под понятието „конституция“ най-общо се 
разбира цялостното състояние на държавата, което (понятие) при-
надлежи не само на правото, а и на редица други области на позна-
нието. При това разбиране конституцията се разглежда като фокус 
на духовни и рационални концепции, на социални борби и полити-
чески разбирания. Освен това конституцията бива разглеждана и 
като вътрешноорганизирано понятие от идеи, интереси и институ-
ции, които в процеса на стълкновения и взаимно проникване се съ-
единяват в едно единно цяло, което вече представлява конституци-
онната действителност на дадена епоха. В рамките на това широко 
разбиране конституцията се възприема и като състояние на една 
общност и на една държава. Така конституцията се схваща и като 
някаква статика в конкретен исторически момент от съществуването 
на една държава. Прието е да се смята, че този статичен момент в 
широкото схващане на конституцията го приближава до понятието 
„institutio“ („институция“). 

В тесен смисъл под понятието „конституция“ се разбира: съв-
купността от правни норми, установяващи основния ред на държа-
вата, различните форми на държавата, изграждането и функциите 
на висшите държавни органи; определящите черти на икономичес-
кия и обществения живот и правното положение на гражданите в 
държавата. 

Тясното разбиране за конституцията е набор от принципни 
(правни) правила за регулиране на самата държава, а именно: 1) 
систематизирана съвкупност от правни норми от най-висок ранг, ко-
ито по правило са закрепени в писмен документ; 2) нормите регули-
рат основния ред в държавата, свързан с нейната форма, структура 
и организация; 3) те (нормите) установяват и уреждат отношението 
държава – граждани; 4) тези правни норми са създадени на базата 
на обществено съгласие и по особен ред от учредителната власт в 
държавата. 

                                                 
1 Вж. Друмева, Ем. Конституционно право. Второ преработено и допълнено издание. 
София: Св. Кл. Охридски, 1998, с. 105 – 106. 
2 Вж. пак там, с. 107 – 108. 
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Въз основа на това разбиране за понятието „конституция“ са 
изведени и множество определения, каквито са например: това на 
проф. Морис Дюверже, според когото конституцията е писан в тър-
жествена форма текст, определящ организацията на държавната по-
литика; становището на С. Стронг е, че конституцията е акт, устано-
вяващ принципите и процедурите за управление на обществото, на-
цията и държавата; позицията на Ч. Берда е, че конституцията е сис-
тема от принципи, в съответствие с които се рамкират правомощията 
на управляващите институции, правата на управляваните и отноше-
нията между тях; и дефиницията на Г. Йелинек, който детерминира 
конституцията като съвкупност от основни държавни норми.3 Естест-
вено, конституцията притежава всички тези качества и характеристи-
ки, но към тях могат да се прибавят и много други. 

В българската правна литература също се срещат дефиниции 
на „конституция“, измежду които ще приведем две от най-
стойностните. Първото е на проф. Ем. Друмева, която смята, че кон-
ституцията е правнонормативно произнасяне с най-висока сила по 
признатите ценности и основните принципи на упражняване на власт-
та в държавата. И второто е на проф. Ст. Стойчев, според когото 
конституцията е върховен закон и акт с най-висша юридическа сила и 
като такъв е основен закон на държавата и обществото, регулиращ 
фундаменталните обществени отношения в съответствие с волята на 
господстващите политически и икономически сили (и е база за разви-
тие на законодателството и правотворческата дейност).4 

Без претенции за прецизност и изчерпателност ние считаме, 
че: конституцията е основен закон (и върховен акт) на държава-
та, с който се регулират най-същностните социални отношения, 
установяват се принципите на упражняване на политическата 
власт, регламентират се правомощията на властовите институ-
ции и правата на гражданите, както и отношенията между тях в 
нацията, държавата и обществото. 

Стъпвайки върху тази дефинитивна същност на понятието 
„конституция“, оттук нататък ще разгледаме неговия историческия 
генезис и функционални характеристики. 

 
2. Исторически преглед 
 
От историята се знае, че конституционализмът се заражда в 

Епохата на просвещението, а като практически модел на управле-
ние се утвърждава почти веднага след победата на т.нар. „буржоаз-
ни“ революции. В този смисъл ще извършим синтезиран историчес-

                                                 
3 Цит. по: Стойчев, Ст. Конституционно право. София: Сиела, 2012, с. 78. 
4 Вж. последователно във: Друмева, Ем. Цит. съч., с. 108; Стойчев, Ст. Цит. съч., с. 80. 
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ки преглед на генезиса на конституциите и на тяхната еволюция 
през вековете. 

Далечните белези на първи конституционни актове се срещат в 
Хамурапиевия законник (около 2000 г. пр.н.е.) и в Закона на 12-те 
таблици (около 450 г. пр.н.е.). Единият е творение на вавилонски 
мислители, а другият – на римски философи, като и в двата акта се 
съдържат и разпоредби за правата на човека, които по съвременните 
стандарти действително се отнасят към конституционната материя. 
Малко по-късно в своя трактат „Политея“ Аристотел разграничава 
politea като съвкупност от основни правила за уредбата на полиса 
(града държава Атина) и nomoi – обикновени закони, които регулират 
второстепенни отношения по организацията и дейността на полиса.5 

На свой ред Цицерон в труда си „За законите“ употребява ду-
мата „конституция“ в смисъл на забрана да се нарушават императи-
вите в социалния живот и като задължение на публичната власт да 
спазва постулатите на естественото право. Това обаче съвсем не е 
конституция в съвременния смисъл като някакъв юридически акт. И 
все пак ще отбележим, че древните римляни са определяли съот-
ношението между конституцията и закона като отношение между 
две власти: първата регулира основите на организацията на общес-
твото (лат. res publicam constituere), а втората урежда обществе-
ните отношения с обикновените закони (лат. legis scribere). Сиреч 
първата власт създава държавата, а втората – законите. Освен това 
в Древен Рим с наименованието constitutionеs се обозначават 
едиктите на римските консули, което е важно да се изтъкне. 

След това през XVII век в Западна Европа, която е под силно-
то влияние на римската култура и политическа мисъл, се възприема 
терминът „constitution“ – „конституция“. Но за пръв път понятието 
„конституция“ (близко до съвременното съдържание) е използвано 
през 1688 г. в дебатите на английската Камара на общините. То-
гава първият акт с конституционно значение е Великата харта на 
свободата (англ. Magna Carta libertatum) от 1215 г., в основата на 
която са идеите на Джон де Солсбъри за ограничаване чрез правото 
на монархическата тирания. Хартата по същество е конституционен 
договор, сключен между краля и бароните и гарантиращ правата на 
последните, както и на техните наследници. Доста по-късно на ос-
новата на нейното разширено тълкуване тя става основа на правата 
на всички граждани.* 

                                                 
5 Изложението на този въпрос е направено по: Стойчев, Ст. Цит. съч., с. 57 – 64. 
* Великата харта е последвана от приемането на множество конституционни актове 
в Европа и Америка като статута конституция на Сан Марино от 1263 г., Органичес-
кия закон за Рикстага от 1617 г., Петицията от 1634 г., Съглашението на народа от 
1649 г., Декларацията за независимостта на Америка от 1776 г., Декларацията за 
правата на човека и гражданина от 1789 г. и др. 
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Може да се каже, че първите конституции се създават в бив-
шите английски колонии в Северна Америка при създаването на 
конфедерацията. Това са конституциите на щатите Вирджиния, Ню 
Джърси, Делауер, Пенсилвания и Мериленд от 1776 г., на Джорджия 
и Ню Йорк от 1777 г. и на Масачузетс от 1780 г. В тях се провъзгла-
сяват основно човешките права, върховенството на конституциите, 
разделението на властите и др. 

Важно е да се отбележи, че Конституцията на Масачузетс, 
чийто създател е Джон Адамс, става основа на Конституцията на 
САЩ от 1787 г., защото провъзгласява принципа на федеративно 
държавно устройство. А първата европейска конституция – на 
Франция от 1791 г., утвърждава първообраза на конституционната 
монархия на континента, докато Конституцията на Франция от 1793 
г. прокламира за първи път принципа на единство на държавната 
власт, принципа на народен суверенитет и републиканска форма на 
управление на държавата. 

Идеята за конституционното управление постепенно завладя-
ва Европейския континент, когато през първата половина на XIX век 
редица европейски държави приемат конституции, в които се посту-
лират идеите за либералната държава: Холандия, Испания, Шве-
ция, Норвегия, Португалия, Белгия и др. 

За разлика от първата, втората половина на XIX век се харак-
теризира с приемането на нов тип конституции в съответствие със 
съществените промени в обществената организация. Те (конститу-
циите) вече не само ограничават монархическата власт, но някои от 
тях възприемат републиканската форма на държавно управление и 
провъзгласяват принципа на народен суверенитет. Така например 
конституциите на Швейцария от 1874 г. и на Франция от 1875 г. пър-
ви регламентират републиканската парламентарна система на дър-
жавно управление. По-нататък, или през първата половина на ХХ 
век, се приемат нови републикански конституции, в които се утвър-
ждават принципите на всеобщо и пряко избирателно право при 
формирането на представителните органи и се прогласяват редица 
социално-икономически права на гражданите. В това отношение за-
бележителни са Ваймарската конституция на Германия от 1919 г., 
Испанската от 1931 г., Австрийската от 1920 г. (създадена на осно-
вата за извънпарламентарния контрол за конституционност на зако-
ните и създаването на конституционен съд) и някои други. 

Изключително важно място в конституционното развитие на 
Европа от началото на ХХ век заема Ваймарската конституция, коя-
то съществено се отличава от всички останали конституции през 
този период. Тя установява републиканската форма на държавно 
управление въз основа на федерализма и същевременно разширя-
ва правата и свободите на гражданите. 
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В резултат на победата на Великата октомврийска революция 
в Русия се приема първата социалистическа Конституция на РСФСР 
от 1918 г., която обявява върховенството на трудовия народ за ос-
нова на съветската власт. Със създаването на СССР през 1922 г. се 
приема новата Конституция от 1924 г., а по-късно и Конституцията 
от 1936 г., известна като Сталинската конституция. 

В продължение на два века конституциите са променяли своя-
та същност, съдържание и форма и са били политико-юридическа 
основа на различни типове обществена система. 

Какво е характерно за първите демократични конституции? 
Вече подчертахме, че Конституцията на САЩ от 1787 г. е 

първата, която е либералнодемократична по своето съдържание. Тя 
се предхожда от Декларацията за независимостта от 1776 г., с която 
започва историята на САЩ като суверенна държава. В основата ѝ 
стоят идеите на естественото право и обществения договор, а Аме-
риканската конституция изцяло се опира на принципа на разделение 
на властите, въпреки че той не е изрично записан в нея. В случая 
оригинален е моделът на разделение на властите с неговите възпи-
ращи и балансиращи механизми. Това – първо. И второ, разделени-
ето е осъществено в две ключови направления: по „хоризонтала“ – 
между законодателната, изпълнителната и съдебната власт (на фе-
дерално и щатско равнище), и по „вертикала“ – между федерацията 
и щатите. И още – прогласен е принципът на федерализъм като ос-
нова на републиканската държавна организация със силна прези-
дентска власт, както и принципът на съдебен контрол като правна 
възможност съдиите да тълкуват конституцията и да не прилагат 
актове, които сами обявяват за противоконституционни. 

Що отнася до историческото значение на първата европейска 
демократична конституция – Френската (1791 г.), то произтича от 
факта, че установява компромис между монархията и народа. Ос-
вен това суверенитетът изцяло принадлежи на нацията: той е еди-
нен, неделим, неотчуждаем и неотменим и от него произтичат абсо-
лютно всички власти. Тази първа френска конституция е своеобра-
зен опит да се установи конституционна уредба на обществото и 
държавата по подобие на английския конституционализъм: народът 
делегира власт на националния представителен орган и монарха; 
законодателната власт е предоставена на националното събрание; 
изпълнителната власт принадлежи на краля, който я осъществява 
чрез министри и отговорни чиновници; съдебната власт се осъщес-
твява от съдии, избрани пряко от населението (предвижда се съз-
даване на специален съд за съдене на министрите и други висши 
служители) и т.н., и т.н. Всичко това дава възможност на Френската 
конституция да постави легитимно начало на европейския конститу-
ционализъм и да е първообраз за създаване на редица европейски 
конституции през следващите два века. 
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В България първата конституция е Търновската, която е 
приета през 1879 г. и има либералнодемократичен характер (прин-
цип на разделение на властите, права на човека и т.н.); втората е от 
1947 г. и е т.нар. „Димитровска конституция“ (доминирана от кому-
нистическата идеология); третата е „социалистическата“ от 1971 г., 
която е приета с референдум (единство на властите и ръководна 
роля на компартията); и четвъртата е настоящата Конституция 
(1991 г.), която отново възстанови демократичните принципи (поли-
тически плурализъм, разделение на властите, човешки права и др.) 
след рухването на тоталитарните „социалистически“ държави. 

И накрая ще завършим с едно обобщение, което в литерату-
рата е известно (и прието) като условно обособяване на конститу-
ционализма в три модела: 1) Инструментален конституционали-
зъм, предназначен да институционализира публичната власт, 
нейното осъществяване и структура, призван да положи основите на 
правото (Джеръми Бентам), типичен образец на който са конститу-
циите на САЩ, Канада от 1967 г., на Австрия от 1900 г. и др. (уреж-
дащи институциите на държавата и начините на осъществяване на 
публичната власт, без да отделят достатъчно внимание на правата, 
свободите и задълженията на гражданите); 2) Либерален консти-
туционализъм, извеждащ на предни позиции свободата на индиви-
да и ограничаването на държавната власт (Карл Шмит и др.), чиито 
идеи намират политико-юридически израз предимно при правата и 
свободите на човека и гражданина, както и при гаранциите за тяхно-
то осъществяване (множеството приети международни актове за 
защита на свободата на човека, които са заложени в либералноде-
мократичните конституции на държавите); и 3) Съвременен конс-
титуционализъм, който се утвърждава през втората половина на 
ХХ век като много по-високо стъпало в развитието на либералния 
модел и който се характеризира с легитимирането на социалната 
държава, в която нормативно съжителстват свободата на индивида 
и социалната справедливост (И. Абермас и др.) и т.н.6 

Това типологично обособяване на моделите е твърде ус-
ловно, защото те никога не се проявяват в своя чист вид като 
отрицание на предишните типове конституционализъм. Затова 
и разликата между моделите е преди всичко в акцентите върху 
публичната или частната сфера на обществения живот в от-
делните държави. 

В заключение ще изтъкнем, че тези модели на конституциона-
лизъм (и конституциите) имат двояка природа – политическа и прав-
на, тъй като изразяват правно-политическата същност на регулира-
нето на обществените отношения в държавата. С други думи консти-

                                                 
6 Вж. пак там, с. 64. 
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туцията се проявява и като ключов (основен) елемент на всяка една 
политическа система независимо от нейния характер и типология. 

 
3. Характеристика и функции на конституцията 
 
Извеждането на конституцията в качеството ѝ на основен 

елемент на политическата система произтича от два взаимносвър-
зани фактора: единият е от теоретично естество и се отнася до 
наблюдаващото се съединяване на юридическата и социологичес-
ката концепция в използваните от тях подходи при анализиране на 
функционирането на държавната власт (в зависимост от конститу-
ционните норми), т.е. при изясняване на „правилата на политичес-
ката игра“; а другият фактор е от практическо естество, доколкото 
днес става все по-ясно и по-ясно (от практиката), че дори и най-
добрата конституция далеч не може да бъде напълно сигурен га-
рант на демократичния политически процес, ако се схваща само от-
към своята формално-юридическа страна. 

В специализираната литература въпросът за характерните 
белези (черти) на конституцията е достатъчно добре изследван,7 
поради което ще представим синтезирано т.нар. „универсални 
черти“ на съвременните конституции в следния порядък: 

Първо. Конституцията е обществен договор. 
Тази черта на конституцията произтича от договорната теория 

за държавата, а оттук и за договорното обосноваване на нейната 
същност. В зависимост от това идеята за конституцията се ражда 
като необходимост от ограничаване на кралската власт (с различни 
писмени документи – харти, були и др.), които по същество предс-
тавляват договори. Така конституцията регламентира по общоза-
дължителен начин отношението между управляващи и управлява-
ни. И още нещо същностно: разбирането за конституцията като за 
договор се съдържа в учението за обществения договор, който 
вече не е „подарък“ от монарха с права и задължения за него и за 
управлявания народ, а преди всичко договор между свободни хо-
ра в обществото, които сключват споразумение помежду си за уп-
ражняване на властта в държавата. Това са същността и смисълът 
на обществения договор и функционирането на съвременните конс-
титуции в държавите по света. 

 
 

                                                 
7 Вж. по този въпрос по-подробно във: Стойчев, Ст. Цит. съч., с. 65 – 77; Друмева, 
Ем. Цит. съч., с. 109 – 112; Хабриева, Т., В. Чиркин. Теории на съвременната консти-
туция. София: Св. Кл. Охридски, Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 51 – 53 и други 
автори, на чиито разработки се основаваме при характеристиката на водещите чер-
ти на конституцията. 
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Второ. Конституцията е основен закон. 
В основата на всяка конституция стои уредбата за организа-

цията на държавата и държавната власт, както и регламентирането 
на социалните отношения извън публичната власт. Т.е. конституци-
ята не е един от многото закони, а специално обособен основен 
закон на държавата и обществото, тъй като с нея се уреждат важ-
ни отношения на обществената и държавната организация. Освен 
това конституцията е фундамент на правовия ред и е база на цяла-
та правна система, върху която се създават различните правни нап-
равления. И друго – конституцията е освен закон, защото изрично 
определя системата на държавните органи (и институции), тех-
ните правомощия и начини на функциониране. Тези органи могат да 
се създават само ако са предвидени в конституцията, регламенти-
рани чрез принципа на разделение на властите в държавата. 

Трето. Конституцията е върховен закон. 
При тази черта в самите конституции се съдържат клаузи, кои-

то регламентират факта, че конституцията е върховен закон и 
всички други закони не могат да ѝ противоречат (Вж. например 
чл. 5 от Конституцията на Република България). Това означава, че 
тя (конституцията) притежава най-висшата юридическа сила в срав-
нение с останалите правни актове. Нещо повече, върховенството на 
конституцията намира израз и в обстоятелството, че разпоредбите ѝ 
имат непосредствено действие, поради което всички правни субекти 
са длъжни да спазват нейните предписания. 

Четвърто. Конституцията урежда основни обществени от-
ношения. 

Тук става въпрос за такива отношения, които възникват при 
организацията и функционирането на обществото и държавата и 
при реализацията на публичната власт. Това са отношения, свърза-
ни с материалните основи на обществото, както и с тези, които ле-
жат в основата на правния статут на гражданите в правовата дър-
жава. Или иде реч за такива обществени отношения, които имат 
обективен характер, развиват се в конкретни исторически периоди, 
зависят от степента на социалната еволюция, поради което подле-
жат на конституционна регламентация, въпреки че са твърде дина-
мични и непрекъснато изменящи се в съответна (обществено-
политическа) среда. 

Пето. Конституцията е фундамент на правотворчеството и 
законодателната дейност. 

Същността на тези черти е, че конституцията съдържа в себе 
си най-общите правнонормативни предписания, които, за да бъдат 
прилагани, е необходимо да се конкретизират с нормите на съот-
ветното законодателство. В случая конституцията е база за разви-
тие на законодателството, защото регламентира реда на създа-
ване на законите (законодателния процес) в държавата. Чрез 
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посочените важни обстоятелства (правнонормативните предписа-
ния и създаването на закони) конституцията обективно се превръща 
в съществена политико-юридическа основа за извършване на висо-
кокачествен законодателен процес. 

Шесто. Конституцията е основен елемент на политическа-
та система. 

Изхождайки от горните теоретични основания конституцията 
може да се определи не само като система – базиран набор от 
правни норми (от най-висок ранг), които регулират властовия ред в 
държавата и които са оформени по правило в писмен вид, но и като 
основен компонент на политическата система, който съдържа ця-
ла мрежа от писани и неписани правила (принципи, клаузи, 
структури и процедури), общовалидни за изграждането и функ-
ционирането на държавността въобще. В този смисъл тя (консти-
туцията) е колкото фундамент на държавния живот, толкова и същ-
ностен елемент на политическата система. И още – демократичната 
конституция по презумпция се опира на четири ключови устройстве-
ни начала – свобода, равенство пред закона, самоопределение и 
сигурност, които са общовалидни. 

Седмо. Конституциите се приемат чрез референдум или 
от органа на учредителната власт. 

Този последен белег се извежда от принципа на народен су-
веренитет, а именно: властта и върховенството в държавата произ-
хождат и принадлежат на народа, от което следва, че той може да 
приема и основния закон на държавата. По този начин са регламен-
тирани конституциите на Франция (1946 г.), Дания (1953 г.), Турция 
(1961 г.), Гърция (1968 г.), Руската федерация (1993 г.) и др. А прие-
тата чрез референдум конституция не се нуждае от утвърждаване 
от който и да е държавен орган, тъй като тя, както твърди Томас 
Пейн, действително е акт на народа, а не на държавата. Т.е. тя е 
реален израз на народния суверенитет.8 

Такива са най-съществените универсални черти на конститу-
цията като политико-правен феномен, които, освен че имат общоза-
дължителен характер, се намират и в пряка връзка с водещите 
функции на съвременните конституции. 

Основната функция на конституцията като фундаментален 
закон на всяка държава е да осигури, регламентира и гарантира 
всеобщия консенсус в обществото между политическите сили и 
гражданите, от който в твърде голяма степен зависи създаването 
на ред в държавата. Това е глобална политическа задача (и отго-
ворност) за цивилизованото решаване на конфликтите между соци-
алните групи и непрекъснато възпроизвеждащите се интереси в тъ-
каните на гражданското общество. Втората важна функция на конс-

                                                 
8 Цит. по: Стойчев, Ст. Цит. съч., с. 72. 
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титуцията се мотивира с факта, че тя определя начина на поведе-
ние и възможностите за действие на различните участници в 
политическия процес чрез регламентираните конституционни нор-
ми, правила и принципи, които се осъществяват в легитимираните 
форми на държавно устройство (унитарната, федеративната и кон-
федеративната) и на държавно управление (монархията, парламен-
тарната или президентската република). Следващата съществена 
функция на основния закон е свързана с определянето на „прави-
лата на играта“ в политическата борба, при което самата консти-
туция се смята за правило номер едно. Или става дума за всичко 
онова, което днес наричаме „демократични правила на играта в по-
литиката“, с които се регламентират действията на участниците в 
политическия процес, като: какви са прерогативите на държавните 
институции при „производството“ на политически продукти; какво е 
позволено и какво не е на политическите партии; с какъв статут мо-
гат да се ползват т.нар. „групи за натиск“ и пр. И четвъртата приори-
тетна функция на конституцията са нейните ограничителни пара-
метри по отношение на властта (мандатност, контрол и т.н.), с ко-
ито се намаляват до минимум възможностите за злоупотреби с 
властта. 

Между другото ще вметнем, че конституциите се подразделят 
на различни видове според няколко базови критерия: 1) според 
начина, по който са наложени, – дарени от монарсите (например в 
Швеция, Сърбия, Румъния) и извоювани от държавите (например 
във Франция след 1791 г.); 2) според формата на управление – мо-
нархически и републикански; 3) според обществено-политическата 
система – буржоазни и социалистически; 4) според държавното уст-
ройство – унитарни и федерални; и 5) според политическия режим – 
демократични и реакционни (тоталитарни, авторитарни).9 

И накрая, на базата на европейската традиция и опит и в син-
тезиран порядък най-същностните въпроси на държавата, които се 
решават от конституцията, са следните: суверенитетът и независи-
мостта на държавата; териториалната цялост на страната и защита-
та на държавните граници; икономическата организация на общест-
вото; статутът на институциите на държавната власт; духовната са-
мобитност на нацията; и правата и задълженията на гражданите на 
държавата. 

Такива са основните параметри на съвременните конституции, 
които са универсални за всички цивилизовани държави с демокра-
тично политическо устройство. 
 

                                                 
9 Вж. Йосифов, К. Седмо и Шесто Велико народно събрание. Политико-исторически 
и политико-географски анализ. София: Св. Кл. Охридски, 2012, с. 36. 
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Abstract: To respond flexibly and appropriately to the dynamics of the 

business environment, Bulgarian enterprises need proper application management 
approach that can build the architecture of business processes and allow managers 
to plan, analyze, measure and monitor in real time, organizing change, both at-
processes and enterprise level. Many companies of all sizes in all geographical areas 
are exploring Business Process Management (BPM), as a complex approach that 
contains many specific technologies that can help companies to remain flexible and 
relevant to the rapid changes. The main purpose of this survey is to show which of 
them are used in the Bulgarian enterprises. Also it is makes an objective assessment 
how Bulgarian business aligning those business processes management procedures 
with corporate strategies and goals. The results show that more and more bulgarian 
companies recognize the need for developing a system for measuring the functioning 
of the company; as well as the necessity for developing a process architecture to 
specify interrelation between a strategy and processes. Broadly, however, the 
Bulgarian companies increasingly believe that BPM is a top-down methodology 
designed to organization’s core processes and they are moving ahead to determine 
how to implement technologies that will help them do that.  

Key words: BPM, Business Process Reengineering, BPM Systems, ERP, Six 
Sigma, Workflow 

 
В условията на настоящата световна икономика, която е все 

по-сложна, по-неясна, по-рискова, но и предлагаща все повече въз-
можности, българските предприятия трябва да следят непрекъснато 
своите процеси и да ги променят с такава честота и гъвкавост, че да 
останат адекватни и конкурентоспособни на пазара. Старият иконо-
мически модел е разчупен и фирмите, които залагат на сигурното, 
постепенно биват изхвърляни от пазара, а тяхното място се заема 
от иновативни компании, склонни да поемат рискове. Турбулентната 
бизнес среда крие много рискове, но и способства процесът на рис-
куване да се превърне в новата сигурност за много фирми [18], [20]. 
Фирмите, които изграждат своя успех в условията на турбулентност 
и новия икономически модел, са тези, които могат да предвиждат 
тенденциите, вместо да реагират на отживели практики. 
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В настоящата статия се систематизират данни, събрани през 
периода януари-ноември 2013 г. Използваните анкетни карти са за-
имствани от изследванията, направени през 2012 и 2011 г. [3], [4], 
което позволява да бъдат сравнени съответните данни за трите пе-
риода. Представителната извадка включва фирми от всички отрас-
ли в България. Респондентите в това изследване са членове на Ка-
марата на работодателите и индустриалците в България и Търговс-
ка камара. Въпросите от анкетните листове са по-специализирани и 
включват най-новите концепции в управлението на бизнес процеси-
те (УБП) [5], [6], [7], [8], като Сигма Шест, Редизайн, Триц и Аутсор-
синг на бизнес процесите, но получените резултати рефлектират 
върху всички мениджъри, които се интересуват от УБП. 

В този контекст се използват понятия, които са близки до по-
вечето респонденти. Тук са заложени следните концепции: CMMI – 
модел за оценка на организационната/процесната зрелост [10]; мо-
делът на Geoffrey Moor за класифициране на пазара на технологии-
те [9]; методиката за промяна на процесите и изграждане на про-
цесна архитектура по трите нива на организация – ниво предприя-
тие, ниво процеси и ниво приложения [17]. 

Като се имат предвид големината и разнородната дейност на 
отделните фирми, може да се каже, че изследването си поставя 
целта да установи дали българските мениджъри прилагат УБП, за 
да се възползват от възможностите на турбулентната бизнес среда, 
как българските предприятия управляват бизнес процесите, какви 
инструменти на УБП прилагат и какви са плановете им за прилагане 
на УБП в бъдеще. Една от основните задачи на това изследване е 
да се проведе своеобразен бенчмаркинг, който българските мени-
джъри биха могли да използват както за своето лично израстване, 
така и за еволюцията на УБП. 

За да се установи какви инструменти за УБП прилагат българс-
ките предприятия и дали залагат в стратегическото си планиране из-
ползване на консултанти по прилагането им, беше проведено социо-
логическо проучване в 290 предприятия на територията на България 
през 2013 г. Анализирани са отговорите и са сравнени с две пред-
ходни изследвания през 2011 и 2012 г. Проведено е пряко анкетно 
проучване за събиране на данни. Използвани са въпросници с 36 зат-
ворени въпроса и формулирани отговора, които оценяват необходи-
мостта от прилагане на УБП, разбирането на организациите за УБП, 
какви инструменти за УБП се прилагат и бариерите за неговото осъ-
ществяване, какъв е софтуерът за УБП, използван от българските 
предприятия, съществуването и местоположението на екипите за 
УБП, обучени ли са мениджърите за анализ, редизайн или управление 
на процесите, колко харчат българските предприятия за УБП и др. 

И при трите изследвания са изпратени имейли с покана за 
участие, като отзовалите се през 2013 г. са 290 фирми, през 2012 г. 
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– 320 фирми, а през 2011 г. респондентите наброяват 264 фирми. И 
в трите изследвания има респонденти, които са отговорили частич-
но на някои въпроси, и те съответно са изключени от представител-
ната извадка. 

В изследването всеки участник е поканен да опише своята 
длъжност, изпълнявана в неговата организация. В Таблица 1 е показа-
но как респондентите отговарят на този въпрос и в трите изследвания. 
Първата колонка на таблицата показва актуалния брой отговори, а във 
втората колонка са изразени като процент от общия брой отговори. 

Освен това участниците трябва да разкрият и големината на 
своята фирма или просто големината на дивизията или бизнес еди-
ницата, ако фирмата е много голяма. Повечето от тях през трите 
години на изследване отговарят, че управляват цялата организация, 
откъдето следва, че голяма част от респондентите са изпълнителни 
директори или линейни мениджъри. Мениджърите от големите 
предприятия са заинтересовани повече от новостите в управление-
то на основните фирмени процеси в сравнение с участниците – 
представители на малките фирми. 

През последните три години голяма част от респондентите се 
идентифицират като бизнес експерти или като бизнес анализатори. 
Една част от тях се представят като изпълнителни директори или 
като линейни мениджъри. ИТ мениджърите/ИТ развитие са 12 и 15 
% съответно през 2013 и 2012 г., докато през 2011 г. техният брой е 
по-малък – 11 %. Мениджърите на човешки ресурси остават конс-
тантна величина и за трите изследвания – те представляват 1 – 2 % 
от всички респонденти (виж. Таблица 1). 

 
Таблица 1. Изпълнявана длъжност на респондентите 

 
Каква е изпълняваната от Вас длъжност? 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Изпълнителни директори (CEO, 
COO, CFO) 

29 11 % 40 13 % 43 15 % 

Бизнес или линейни бизнес мени-
джъри 

38 14 % 51 16 % 45 16 % 

Консултанти по процесите/Бизнес 
анализатори 

166 63 % 174 54 % 160 55 % 

ИТ мениджъри/ИТ развитие 28 11 % 49 15 % 35 12 % 
Мениджъри човешки ресурси 3 1 % 6 2 % 7 2 % 
Общо 264 100 % 320 100 % 290 100 % 

 
Около 60 % от участниците се определят като практикуващи 

процесното управление и като бизнес анализатори. 7,3 % от мени-
джърите на предприятия от София и региона се определят като ИТ 
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мениджъри и ИТ развитие, докато 26 % от Пловдив и региона се оп-
ределят като ИТ мениджъри и ИТ развитие. 

Респондентите от фирми, които използват софтуер за УБП, се 
идентифицират като изпълнителни директори. Повечето от тях са 
мениджъри на малки и средни предприятия в сферата на компю-
търните технологии, софтуерни или консултантски услуги. С други 
думи по-голямо участие в изследването са имали изпълнителните 
директори на малките компютърни и софтуерни доставчици. От дру-
га страна представителите на големите фирми са се определили 
повече като експерти по процесите или като бизнес анализатори. 
Участниците – представители на фирми от финансовия сектор, се 
идентифицират като линейни мениджъри. Това е така, защото фи-
нансовият сектор е един от първите, които инвестират в процесния 
мениджмънт, а оттам логично е линейните мениджъри да са тези, 
които се интересуват от новостите в управлението на процесите. 

През 2013 г., както и през предходните две изследвания, най-
голяма част от респондентите идват от финансовия сектор. 17 % от 
всички отговарящи са представители на финансовия сектор. Около 
две трети от респондентите са представители на четирите индуст-
рии – финансови услуги/застраховки; бизнес услуги/консултантски 
услуги; компютри/електроника/софтуер и правителство/армия. През 
трите години се наблюдава слаб спад в представителите на сектора 
компютри/софтуер и финансови услуги/застрахователен бизнес и 
слабо покачване на респондентите от сектора правителство/армия, 
но като цяло организациите от различните индустрии, участващи в 
изследването, не са променили съотношението си през трите годи-
ни. Респондентите от финансовия сектор и правителствените аген-
ции са отговорили, че са представители на големи предприятия. Те-
зи от компютърния и консултантския сектор са отговорили, че при-
надлежат към малките и средните предприятия. 

В опит да се измери популярността на УБП като мениджърски 
подход в новата икономическа реалност зададохме серия въпроси 
относно използването на външни консултанти. Респондентите са 
запитани дали биха използвали външни консултанти при формули-
ране на фирмената си стратегия и планиране на фирмено ниво, т.е. 
на ниво предприятие. 

Най-общо казано, през 2013 г., както и през предходните две 
години, отговарящите разпределят своите нужди от външни консул-
танти, сравнително равномерно използват помощ за формулиране 
на стратегията, за изграждане на процесна архитектура, на система 
за измерване на функционирането на фирмата, както и за коорди-
нация и управление на проекти и програми за УБП. С по-малка ве-
роятност респондентите (35 %) биха изразходвали средства за по-
добряване на координацията и управлението на процесите, откол-
кото за другите три области. Забелязва се по-голямо фокусиране 
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върху измерване на функционирането на фирмата през 2013 г. – 46 
%, отколкото през предходните две години, съответно 45 % за 2012 
г. и 41 % за 2011 г. (виж Таблица 2). 

 
Таблица 2. Използване на консултанти на ниво предприятие 

 
Ако вашата организация можеше да наеме външни консултанти 
за подпомагане на стратегия за УБП и планиране, къде бихте 
фокусирали техните усилия? (Изберете всички отговори, кои-

то са приложими.) 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Дефиниране на взаимовръзката между 
стратегия и процеси 

101 40 % 145 45 % 135 47 % 

Разработване на процесна архитектура 91 36 % 130 40 % 134 46 % 
Разработване на система за измерване 
на функционирането на фирмата 

103 41 % 143 45 % 132 46 % 

Координация и управление на проекти и 
програми за УБП 

88 35 % 115 35 % 102 35 % 

Други, моля пояснете 33 11 % 30 11 % 33 13 % 
 
Забелязва се спад при използване на външен консултант за 

изграждане на процесна архитектура – 46 % през 2013 г., 40 % през 
2012 г., и съответно 36 % през 2011 г., което води до заключението, 
че предприятията стават все по-зрели по отношение на процесите 
си. Предприятията все повече придобиват умения за документиране 
на процесите си, назначават и обучават мениджъри по процесите, 
обвързват фирмената си стратегия с процесите [19], [21], придоби-
ват компетенции за изграждане на процесната си архитектура, но 
все още се нуждаят от външни консултанти по отношение на измер-
ване на резултатите. 

Друг важен въпрос от анкетната карта изисква отговор от рес-
пондентите дали биха използвали външни консултанти при форми-
ране на стратегиите за отделните процеси и планиране на процесно 
ниво/ниво проект. Запитаните трябва да посочат конкретните ини-
циативи, за които биха ползвали външен консултант на ниво процес 
(виж Таблица 3). 

Трябва да се отбележи тенденцията към по-интензивно обу-
чение на процесни мениджъри, което има своето обяснение с това, 
че повечето фирми, които бяха свили своите бюджети за обучение и 
пътуване през 2010 и 2011 г. заради кризата, все повече се убежда-
ват в необходимостта от тяхното увеличение [11], [12], [13]. От друга 
страна обучението по анализ и проектиране на процесите бележи 
лек ръст от 41, 43 и 43 % съответно през трите години. Слабо уве-
личение бележат и инвестициите за свързване на управлението на 
знанието с УБП. Това се обяснява с факта, че повечето респонден-
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ти считат, че обучението на процесните мениджъри и свързването 
на управлението на знанието с УБП няма да дадат моментни резул-
тати, докато обучението по анализ и дизайн на процеси би могло да 
доведе директно до намаляване на разходите по процесите. 

 
Таблица 3. Използване на консултанти на ниво процеси/проекти 

 
В случай, че вашата организация може да наеме външни кон-

султанти по проекти за УБП, къде бихте фокусирали техните 
усилия? (Изберете всички отговори, които са приложими.) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Обучение на процесен мениджър 97 38 % 125 40 % 135 47 % 
Балансирана карта за измерване на ре-
зултатите 

56 22 % 76 24 % 75 26 % 

Проекти за процесен редизайн 105 41 % 137 43 % 133 46 % 
Използване на рамки за УБП (SCOR, ITIL) 60 23 % 77 24 % 73 25 % 
Проекти Six Sigma за усъвършенстване 
на процесите 

39 15 % 57 18 % 64 22 % 

Проекти за автоматизация на процесите 72 28 % 96 30 % 93 32 % 
Обучение за анализ и дизайн на проце-
сите 

105 41 % 138 43 % 125 43 % 

Аутсорсинг на процеси 19 7 % 29 9 % 32 11 % 
ERP поддръжка за УБП 30 12 % 42 13 % 44 15 % 
Връзка между управление на знанието и 
УБП 

69 27 % 96 30 % 87 30 % 

Други, моля пояснете 29 11 % 38 12 % 32 11 % 
 
Търсенето на външни консултанти за Six Sigma проекти също 

бележи увеличение. Това се обяснява с факта, че през 2011 г. са се 
прилагали повече познатите Six Sigma проекти [8], [9], [10], отколко-
то сравнително новите инструменти на УБП като Lean Six Sigma 
проекти [11], [16]. Основният извод, който се прави, е, че фирми, ко-
ито са стратегически ориентирани към УБП, са осъществявали дос-
татъчно дълго време обучение по Six Sigma и е резонно сега те да 
изразходват консултантските си средства за инициатива, която е 
сравнително нова и по-слабо позната. 

Следващият важен въпрос от анкетната карта цели получава-
не на информация какви конкретни продукти и услуги за управление 
на бизнес процеси използват респондентите в своите организации. 
Запитахме анкетираните какво правят в действителност, а не какво 
биха искали да направят, ако имаха повече пари за консултанти 
(виж Таблица 4). 

Бавно, но сигурно респондентите преминават от използване 
на средства за графично моделиране към средства за процесно мо-
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делиране, което дава възможност за запазване и натрупване на 
процесни модели в предприятията. 

 
Таблица 4. Продукти и услуги за УБП, използвани от компаниите 

 
Какви УБП продукти и услуги използва вашата организация в 
момента? (Изберете всички отговори, които са приложими.) 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Средства за графично моделиране 
(VISIO, Power Point) 

183 70 % 233 73 % 218 75 % 

Моделиращо средство (Pro-vision MEGA, 
Casewise) 

104 40 % 134 42 % 127 44 % 

BPM Suite, управляващ времето за из-
пълнение на бизнес процеси 

67 26 % 86 27 % 78 27 % 

Инструмент за управление на Rule-based 
процеси или приложения 

46 18 % 61 19 % 61 21 % 

Мониторинг на процеси/BI 67 26 % 90 28 % 87 30 % 
Обучение по създаване на процесна 
стратегия и архитектура 

47 18 % 61 19 % 67 23 % 

Обучение по анализ и проектиране на 
процеси 

89 34 % 112 35 % 104 36 % 

Обучение по процесен редизайн и неп-
рекъснато усъвършенстване 

74 28 % 96 30 % 92 32 % 

Обучение по системи за УБП 48 18 % 61 19 % 61 21 % 
Присъствие на конференции по УБП 91 35 % 115 36 % 107 37 % 
Други, моля пояснете 19 7 % 26 8 % 23 8 % 

 
През 2013 г. основната промяна, която се забелязва, е рязкото 

увеличение на броя анкетирани, използващи такива средства за 
моделиране. 

Предполага се, че подновеният интерес към анализа и реди-
зайна на процесите с цел спестяване на пари също е допринесъл за 
това. В същото време фактът, че някои големи доставчици предла-
гат висококачествени инструменти за моделиране на ниски цени, за 
да промотират своите комплексни софтуерни пакети за УБП, също 
може да е допринесъл за това. Освен това нарастващият интерес 
към работа на ниво предприятие (фирмено ниво) вероятно също 
усилва фокуса върху средствата за моделиране на процесите. За-
белязва се засилващ интерес към обучението и въпреки съкраща-
ването на бюджети заради кризата много организации продължават 
да обучават служителите си по анализ и проектиране на процесите 
и фирмени технологии. 

Обобщено казано, интернационалните фирми винаги са отде-
ляли по-сериозно внимание на моделирането на процесите, отколко-
то националните ни фирми, и по-специално техните мениджъри (вж. 
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Таблица 5). Наред с това се отбелязва, че повечето национални 
фирми използват Visio, а интернационалните фирми предпочитат по-
сложни средства за моделиране. Правителствените, военните орга-
низации и тези със стратегически ангажимент към УБП е по-вероятно 
да имат интерес към по-сложните процеси за моделиране [22]. Инте-
ресното е, че за анкетираните, участвали в предишните изследвания, 
съществува по-голяма вероятност да посещават конференции, пос-
ветени на УБП. Респондентите от организации със значителен стра-
тегически ангажимент към УБП са по-заинтересовани от обучение по 
 
Таблица 5. Анализ на отговорите на различните подгрупи анке-
тирани 

 
Анкетирани 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Национални 
фирми 

79 33 24 22 28 19 36 33 20 38 

Интернацио-
нални фирми 

64 53 27 17 27 19 30 29 20 33 

Респонденти от 
предишните 
изследвания 

65 51 26 26 26 26 42 31 19 49 

Анкетирани с 
ангажимент 
към УБП 

57 57 38 20 33 20 37 34 25 37 

Бизнес и опе-
ративни мени-
джъри 

71 39 29 26 26 21 26 29 13 53 

Големи фирми 68 47 28 29 18 17 36 29 18 17 
Финансова ин-
дустрия 

70 44 37 33 26 19 26 26 23 47 

Правителство и 
военни 

67 53 27 13 20 10 37 17 3 27 

Компютърни и 
консултантски 
фирми 

68 38 33 21 29 27 41 29 20 38 

Софтуерни 
фирми за УБП 

71 34 73 39 44 22 27 27 39 44 

Средно 70 % 40 % 26 % 18 % 26 % 18 % 34 % 28 % 18 % 35 % 
 

Легенда: 1 – Графично моделиране на процесите; 2 – Инструменти за моде-
лиране на процеси; 3 – Рамка за УБП; 4 – Управленски инструмент, базиран 
на правила/Rule-based Mangt.Tool; 5 – Мониторинг/Бизнес интелиджънс сис-
теми; 6 – Обучение за изграждане на фирмена архитектура; 7 – Обучение за 
анализ и дизайн на процесите; 8 – Обучение за редизайн и непрекъснато усъ-
вършенстване на процесите; 9 – Обучение за използване на софтуер за УБП; 
10 – УБП конференции 
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редизайн на процеси или методология за непрекъснато усъвършенс-
тване на процесите [14], [15], [22]. Големите фирми също са по-
заинтересовани от новите методологии и инициативи за УБП. Фирми, 
които използват софтуер за УБП, с по-голяма вероятност ще са заин-
тересовани от обучение за използване на системи за УБП. Забелязва 
се и повишен интерес на организациите от финансовата индустрия 
към тренинги по използване на системи за УБП. 

Резултатите от това изследване потвърждават, че УБП е ком-
плексно понятие, което съдържа много специфични технологии. Ня-
кои от тях съществуват през последните няколко десетилетия, дока-
то други започват да се експлоатират през последните няколко го-
дини. Фирмите в България, независимо от размера си във всички 
географски области, са правили опити и предприемат различни 
инициативи за УБП. Те се стремят по-бързо да придобият вече поз-
нати техники като моделиране и редизайн на процеси и по-бавно, 
когато става дума за нови технологии, като например системи за 
УБП и автоматизирани системи за мониторинг на процесите. Все 
повече български компании осъзнават необходимостта от разработ-
ване на система за измерване на функционирането на фирмата, от 
това да обвържат стратегията с процесите, както и от разработване 
на процесна архитектура. Все повече български организации изпол-
зват външни консултанти за обучение на процесни мениджъри, за 
използване на балансирани карти, по проекти Six Sigma, по проекти 
за автоматизация на процесите, аутсорсинг на бизнес процеси, как-
то и ERP поддръжка за управление на бизнес процеси. Все повече 
български фирми присъстват на конференции и се стремят към обу-
чения и тренинги, за да разбират по-добре своите потребности и 
възможностите за удовлетворяването им. В заключение може да се 
обобщи, че не само водещите, но и малките и средните фирми все 
повече вярват в УБП като комплексна методика за управление в но-
вата икономическа реалност. Този подход спомага мениджърите да 
предвиждат настъпващите промени и да превръщат рисковете на 
новите тенденции в нови възможности. Насърчават се креативност-
та и иновативността и способстват фирмите да се задържат на гре-
бена на вълната, като измерват, организират и управляват ефек-
тивно дейността си, изграждайки адекватна процесна архитектура 
със съвременни технологии. Основният извод е, че българският 
бизнес става все по-зрял по отношение на процесите, все по-
осъзнат и възприемчив за новите технологии, което увеличава ве-
роятността да се адаптира в новата реалност, като ѝ отреагира 
адекватно. 
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PERFORMANCE OF THE HUMAN RESOURCES IN THE COMPANIES 
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Abstract: The optimization of posts is an essential activity for the proper and 

efficient functioning of any business organization. It is applied to develop, regulate 
and legally implement such positions, which enable the optimal use of the potential of 
the human resources. The selection, appointment and dismissal of the human 
resources is reduced to the optimization of the methodology for attracting and 
appointing suitable for the post human resources, as well as examination of the 
conditions for termination of employment relationships in the companies. To achieve 
economic viability and development of the organizations, it is particularly important to 
create a special program for the development of the human resources. Its main aim 
is to develop the potential of the employees by supporting professional orientation, 
enhancing the level of job performance, supporting learning and professional training 
and career advancement. The purpose of this article is to review key activities related 
to the optimization of the size, structure and level of the job performance of the 
human resources in the companies. 

Key words: human resources, training, job performance, management 
 
Изграждането на система за управление на човешките ресур-

си е важно условие за повишаване на ефективността на управлени-
ето, водещо до постигане на високи производствено-икономически 
резултати. Тя включва основни дейности, връзки и взаимодействия, 
които водят до повишаване на трудовото представяне и оптимизи-
ране на числеността и структурата на човешките ресурси. Входът на 
системата обхваща човешките ресурси, притежаващи определени 
количествени и качествени характеристики. Тези ресурси се транс-
формират под влиянието на съответните дейности, резултатът от 
което е новото състояние на човешките ресурси при изхода от сис-
темата. От своя страна изходът става основа за формиране на об-
ратна информация чрез оценяване на ефективността на системата. 

Целта на настоящата статия е да се разгледат основните 
дейности, свързани с оптимизиране на числеността, структура-
та и равнището на трудово представяне на човешките ресурси 
в стопанските организации. 
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Оптимизиране на длъжностите и планиране на човеш-
ките ресурси 

 
Оптимизирането на длъжностите е дейност от първостепенно 

значение за правилното и ефективно функциониране на всяка сто-
панска организация. Чрез нея се разработват, уреждат нормативно 
и се прилагат такива длъжности, които създават възможност за оп-
тимално използване на потенциала на човешките ресурси. В също-
то време оптимизирането на длъжностите има за цел и задоволява-
не на потребностите както на управленския, така и на изпълнителс-
кия персонал. 

Тази дейност има своето законово основание, уредено преди 
всичко в Кодекса на труда, където се разглеждат правата, задълже-
нията и отговорностите на работодателите за оптимизиране на 
длъжностите. Допълнителни изисквания по отношение на тази 
дейност са залегнали и в Наредбата за структурата и организацията 
на работната заплата [6], Националната класификация на професи-
ите [7] и Закона за безопасни условия на труд [8]. 

Процесът по оптимизиране на длъжностите преминава през 
няколко етапа: 

Първи етап: Анализ и оценяване на вече съществуващите 
длъжности 

Основната цел на анализа и оценката на съществуващите 
длъжности е да се събере актуална информация относно: 

 мястото на съответната длъжност в организационно-
управленската структура и пространственото ѝ разположение в ор-
ганизацията; 

 обвързаността на длъжността с останалите длъжности, с ко-
ито има преки или косвени взаимоотношения; 

 основните трудови задължения на изпълнителя на длъж-
ността, както и периодичността на изпълнението им; 

 значимостта и отговорността на изпълняваните дейности от 
изпълнителя на длъжността; 

 изискванията по отношение на трудовата комуникация, усло-
вията за производствената дейност, степента на самостоятелност и 
колективност при изпълняване на съответната длъжност; 

 изисквания, отнасящи се към подготовката, квалификацията, 
личностните физически и психически качества на изпълнителя на 
длъжността; 

 трудовите стандарти, които се използват за оценяване на 
изпълнителя на длъжността, както и формите на основно заплаща-
не и допълнително стимулиране. 

Извършването на анализ и оценка на длъжностите е специфи-
чен и трудоемък процес, който е свързан с определени разходи на 
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средства. Осигуряването на базова информация е първата стъпка 
към осъществяване на ефективно управление на човешките ресурси. 

При извършването на анализа и оценката на длъжностите 
най-подходящи за използване са два основни метода за събиране 
на необходимата информация: първият е Описание на извърш-
ваната работа; вторият – Интервю, Анкети и въпросници и 
Наблюдение. 

Събраната информация сама по себе си не е достатъчно ус-
ловие за оптимизиране на длъжностите. Тя трябва да бъде прера-
ботена и селектирана, за да бъде използвана за анализ на състоя-
нието на длъжностите в организациите. 

Втори етап: Анализ на информацията за състоянието на 
съществуващите длъжности 

Анализът на информацията за състоянието на съответните 
длъжности се извършва от специално сформиран за целта екип от 
специалисти. При малките по размер организации, както и при тези, 
които нямат подготвени специалисти, могат да се ползват външни 
консултанти. Основната задача е изготвянето на обективна оценка 
за състоянието на длъжностите, които се анализират. Изготвят се 
също и конструктивни предложения за отстраняването на констати-
раните несъответствия. 

Работата на екипа за анализ на информацията следва да разк-
рие добрите и лошите страни на съответните длъжности, да анали-
зира тяхната целесъобразност, законосъобразност и ефективност. 
При установяване на потенциални и/или фактически несъответствия, 
водещи до понижаване на ефективността на управлението на човеш-
ките ресурси, трябва да се направят конкретни препоръки и предло-
жения за тяхното отстраняване. Резултатите от анализа на информа-
цията за длъжностите трябва да станат достояние на висшия мени-
джмънт и/или на собствениците на стопанските организации. 

Трети етап: Определяне на оптималното съдържание на 
длъжностите 

При определяне на оптималното съдържание на длъжностите 
трябва да се акцентира както върху определените изисквания за 
самата длъжност, така и върху увеличаване на възможностите за 
трудово представяне на работещите в организацията. Това предпо-
лага в съдържанието на длъжностите да се отчитат и обективно 
съществуващите индивидуални различия между изпълнителите на 
съответната длъжност, различията в техните потребности, както и 
различията в ценностната им система. Съдържанието на длъжнос-
тите трябва да бъде съобразено и с конкретните условия, в които 
съществуват и се развиват организациите, както и с голямото раз-
нообразие от работни процеси в тях. 

Четвърти етап: Разработване на длъжностни характеристики 
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Завършващият етап от оптимизирането на длъжностите е 
разработването на длъжностните характеристики. Те играят роля на 
трудов стандарт, който определя съдържанието на длъжността. 
Въпреки противоречивите мнения на мениджмънта относно нуждата 
от разработване на длъжностни характеристики това е един от най-
старите и доказали своята полезност инструменти за управление на 
човешките ресурси. 

При разработването на длъжностните характеристики няма 
задължителни правила, което ги прави много гъвкави и адаптивни. 
Традиционно структурата им включва два раздела: описание на 
длъжността и изисквания за заемане на тази длъжност. 

 
Подбор, назначаване и освобождаване на човешките 

ресурси в стопанските организации 
 
Подборът, назначаването и освобождаването на човешките 

ресурси се свежда до оптимизиране на методиката за привличане и 
назначаване на подходящите за съответните длъжности човешки 
ресурси, както и разглеждане на условията за прекратяване на тру-
довите взаимоотношения в стопанските организации. 

А. Подбор и назначаване на човешките ресурси 
Подборът и назначаването на човешките ресурси включва 

привличането на подходящите кандидати за определената длъжност, 
преценяване на техните качества от гледна точка на изискванията на 
длъжността, подбор и селектиране на кандидатите, отправяне на 
предложение за работа и назначаване на избрания кандидат. 

Подборът и назначаването на допълнителен управленски и 
изпълнителски персонал обхваща разнообразни дейности. Те могат 
да се систематизират като относително обособени етапи (Фигура 1). 

 
Фигура 1. Основни етапи при подбора и назначаването на чо-
вешките ресурси 

 
Източник: Собствена разработка 
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Първи етап: Разработване на основни и допълнителни 
изисквания към кандидатите за заемане на съответните 
длъжности в стопанските организации 

При този етап се цели определянето на основните и допълни-
телните изисквания към кандидатите за съответната длъжност, кои-
то имат съществено значение за ефективното трудово представяне. 
Тези изисквания трябва да бъдат в унисон с целите и стратегията 
на организацията, като се отчита и влиянието на средата, в която 
ще се осъществи конкретната дейност. 

При разработването на основните и допълнителните изисква-
ния към кандидатите за заемане на длъжности трябва да се вземат 
под внимание и някои основни фактори, които влияят позитивно 
върху развитието на стопанските организации. 

 Продължителността на професионалния опит не трябва да 
е задължително условие за наемането на кандидатите. Той е от 
значение само тогава, когато е съчетан с иновативно мислене и 
компетенции в областта на конкретната длъжност. 

 При кандидатите за мениджърски позиции високата образо-
вателна степен е задължително условие за наемане. Това е гаранция 
за постигане на високи производствено-икономически резултати. 

 Специализациите в страната и в чужбина, както и сво-
бодното използването на чужди езици са важни условия при селек-
цията на кандидатите. 

 Притежаващият специализирани знания работник по-лесно 
възприема и прилага иновациите, което води до по-бързо и по-
качествено изпълнение на поставените му производствени задачи. 
С приоритет при избора за длъжности от изпълнителския персонал 
трябва да са кандидатите със средно специално образование. 

 Основните и допълнителните изисквания към кандидатите 
за определените длъжности трябва да са съобразени и с изисква-
нията, залегнали в длъжностната характеристика и нормативните 
документи. 

При формулирането на изискванията към кандидатите рабо-
тодателите обикновено са склонни да максимизират желанията си, 
което невинаги е оправдано. Високите изисквания означават и изк-
лючително атрактивни предложения за заплащане и условия на 
труд, което не е лесно осъществимо. Оптимизирането на изисквани-
ята е важно условие за осъществяване на следващия етап – прив-
личане на подходящите кандидати за съответните длъжности. 

Втори етап: Набиране и предварителна селекция на 
кандидатите за заемане на съответната длъжност в сто-
панските организации 

Основен момент при набирането на кандидати е привличането 
на тези от тях, които могат да изпълнят ефективно предложената им 
работа. Обикновено набирането се свързва със създаването на оп-
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ределен резерв от кандидати за всички длъжности. По този начин 
организациите могат да изберат тези, които покриват в най-голяма 
степен изискванията за съответната длъжност. 

Основните източници за привличане на подходящи кандидати 
за определените длъжности се разделят на вътрешни и външни за 
организацията. Използването на всеки един от тези източници има 
своите предимства и недостатъци, представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Предимства и недостатъци на вътрешните и външ-
ните източници за набиране на кандидати 

 
Източници Предимства Недостатъци 
Вътреш-
нооргани-
зационни 

- Скъсяване на процедури-
те за наемане на кандидати 
за съответната длъжност 
- Намаляване на разходите 
по набиране на кандидати-
те 
- Подобряване на микрок-
лимата в организацията и 
мотивацията на персонала 

- Спиране на притока на нови 
идеи, идващи с външните 
кандидати 
- Възникване на вътрешноор-
ганизационни проблеми при 
разместването на работещите 
- Поява на психологически 
проблеми при отказ от назна-
чение 

Външно-
организа-
ционни 

- Възможност за избор сред 
по-широк кръг кандидати 
- Постига се по-пълно съот-
ветствие между изисквани-
ята към кандидата и потен-
циалните му способности и 
умения 
- Приток на свежи идеи в 
организацията 

- Набирането на кандидати е 
свързано с относително по-
високи разходи 
- Нужен е по-дълъг период на 
адаптация и обучение на 
външния за организацията 
кандидат 
- Ниска степен на познаване 
на кандидатите 

 
Източник: Собствена разработка. 

 
Набирането на персонал чрез външни източници включва рек-

лама и/или обяви във вестници, специализиран периодичен печат, 
електронни медии и др. Съществува и вариант за набиране на пер-
сонал чрез посредници – бюрото по труда, специализирани пос-
реднически агенции и др. Голям резерв в това отношение са учени-
ците и студентите от последните курсове на специализираните учи-
лища, колежи и университети. Техните знания, способности и по-
тенциал могат да бъдат оценени предварително, чрез временно на-
емане за летни стажове, почасова заетост и др. 

При набирането на персонал вътре в стопанските организации 
информацията за свободните длъжности се получава чрез вътреш-
нофирмени обяви, заповеди и др. Особен резерв от вътрешни из-



УПРАВЛЕНИЕ 

 33 

точници са и работещите на временни договори. Тяхното премина-
ване на длъжности с постоянен трудов договор повишава трудовата 
им мотивация и представяне, което спомага за подобряване на ико-
номическото състояние на организацията. 

Въз основа на събраната информация за набраните кандида-
ти за съответните длъжности се извършва предварителна селекция. 
Чрез нея се определят тези кандидати, които в най-висока степен се 
доближават до предварително поставените изисквания, а останали-
те се отстраняват. По този начин кръгът на кандидатите се стеснява 
и се улеснява последващото оценяване и избор на най-подходящ. 

Трети етап: Оценяване на качествата и избор на най-
подходящ кандидат за съответната длъжност в стопанс-
ките организации 

Кандидатите от селектираната група, отговарящи в най-висока 
степен на основните изисквания за длъжността, преминават през 
допълнително оценяване на качествата им. Основната цел е да се 
осигури допълнителна информация, въз основа на която да може да 
се предвиди бъдещото трудово поведение и представяне на канди-
датите. 

Основни методи, които е препоръчително да се използват в 
стопанските организации, за оценяване на качествата на кандидата 
са интервю, анкети и в редки случаи тестове. 

Интервюто е целенасочен разговор с кандидата, въз основа 
на който се събира допълнителна информация, за да се предвиди 
възможно най-точно тяхното бъдещо трудово представяне. Интер-
вюиращият трябва да съпостави изискванията на длъжността с ка-
чествата на кандидата, като оцени степента, в която кандидатът ще 
успее да се справи с трудовите си задължения. При оценяване на 
качествата на кандидата е възможно използването както на структу-
рирано, така и на неструктурирано интервю. 

При неструктурираното интервю въпросите към кандидатите 
не се определят предварително. Разговорът се води според конк-
ретния случай, като целта е да се обхване комплексът от знания, 
умения, интереси и намерения на кандидата. Структурираното ин-
тервю включва въпроси, които са предварително планирани и се 
задават в определен ред на всички кандидати. 

Независимо от критиките относно големия брой субективни 
елементи в процеса на оценяване, интервюто остава най-често из-
ползваният метод за оценяване на качествата на кандидатите в 
стопанските организации. 

Анкетирането е друг метод, който се използва за оценяване 
на качествата на кандидатите. При него се използват предварител-
но разработени формуляри – анкети, чрез които се получава по-
пълна информация за характера и качествата на кандидатите. Този 



гл.ас. д-р Милена Тепавичарова 

 34 

метод е особено подходящ, когато се налага сравняване на трудо-
вия потенциал и възможностите на по-голям брой кандидати. 

Друг метод, който се използва, е тестът. Чрез него се пости-
га известно обективизиране на процеса на подбор, като се оценяват 
нужните за длъжността знания, умения и качества на кандидата. 
Основната трудност идва от необходимостта от предварителна под-
готовка на тестовете и от квалифицирани кадри при анализа на ре-
зултатите. 

При необходимост описаните по-горе методи могат да се из-
ползват и комбинирано, като се отчитат същността, целите и особе-
ностите на всеки от тях. 

Независимо какви методи или комбинация от методи се из-
ползват, качествата на всеки кандидат трябва да се оценяват от 
гледна точка на изискванията на длъжността. Оценявайки качества-
та на кандидатите, се достига до решение за най-подходящия кан-
дидат за съответната длъжност. 

Четвърти етап: Назначаване и уреждане на трудовите 
правоотношения в стопанските организации 

Конкретният акт по наемане на избрания кандидат се осъщес-
твява при сключването на трудов договор между него и собственика 
или ръководителя на стопанската организация. В договора ясно и 
детайлно трябва да се определят правата, задълженията и отговор-
ностите на двете страни. Конкретизират се характерът и съдържа-
нието на трудовите функции, условията на труд и почивка, запла-
щането на труда и др. 

В зависимост от потребностите на организацията основно се 
използват няколко разновидности на трудовия договор: 

 Трудов договор за неопределено време – при него няма уго-
ворен срок на споразумението; 

 Срочен трудов договор – продължителността на трудовите 
правоотношения са уговорени; 

 Трудов договор със срок за изпитание – през времето на из-
питание (до 6 месеца) всяка една от страните може да прекрати 
трудовия договор без предизвестие. 

Друг вид договор, който може да се използва за наемане на 
персонал, е гражданският договор. Този договор също е вид двуст-
ранно споразумение между наетото лице и работодателя, който 
регламентира получаването на определено трудово възнагражде-
ние. За разлика от трудовия договор той има конкретни условия, 
регламентирани в Кодекса на труда. При него задълженията от 
страна на работодателя към наетото лице са силно редуцирани. 

Изборът на вида на договора зависи от политиката на органи-
зацията, нейното финансово състояние, особеностите на дейността 
по набиране и подбор и др. От момента на сключването на договора 
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започват да произтичат определени права и задължения и за двете 
договорни страни. Законовите основания на трудовите правоотно-
шения са залегнали в Кодекса на труда, а някои страни от договори-
те са уредени в Закона за задълженията и договорите. 

Б. Прекратяване на трудовите правоотношения 
Освен назначаването по трудов договор, в Кодекса на труда 

са разгледани и условията по прекратяване на трудовите правоот-
ношения. Според него трудовият договор може да се прекрати: 

 без предизвестие на която и да е от страните по него; 
 без предизвестие от страна на наетото лице; 
 без предизвестие от страна на работодателя; 
 с предизвестие от страна на наетото лице; 
 с предизвестие от страна на работодателя. 
В зависимост от начина на сключване на договора и предпо-

читанията на наетото лице и/или работодателя трудовият договор 
може да бъде прекратен по една от посочените възможности. 

 
Обучение и развитие на човешките ресурси 
 
Сполучливият подбор на човешки ресурси в стопанските орга-

низации е необходимо, но недостатъчно условие за постигане на 
ефективно управление. За постигане на икономическа жизненост и 
развитие на организациите от особена важност е създаването на 
специална програма за развитие на човешките ресурси. Нейна-
та основна цел е развитие на потенциала на работещите чрез подпо-
магане на професионалната ориентация, повишаване на равнището 
на трудово представяне, подпомагане на обучението и професионал-
ната подготовка и израстване в трудовата кариера. За постигане на 
тази цел се осъществяват разнообразни дейности за развитие на чо-
вешките ресурси. Чрез тях се постига обогатяване на знанията, усъ-
вършенстване на уменията и поведението, повишаване на ефектив-
ността на производствено-икономическата дейност, развитие на спо-
собностите и оптимизиране на трудовото представяне. 

Разнообразните дейности, залегнали в програмата за разви-
тие на човешките ресурси, могат условно да се групират около три 
основни компонента: 

 Осигуряване на възможности за обучение; 
 Подпомагане на кариерното развитие; 
 Изграждане на организационна среда, насърчаваща учене-

то през целия живот. 
А. Осигуряване на възможности за обучение 
Обучението на човешките ресурси се възприема като процес 

на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел 
усъвършенстване на тяхното трудово представяне както в рамките 
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на съответните длъжности и структурни звена, така и в организаци-
ята като цяло [3]. 

Процесуално осигуряването на възможности за обучение на 
човешките ресурси условно преминават през три етапа. 

Първи етап: Проучване на пропуските и конкретизиране 
на нуждите от обучение 

Първият етап от организирането на обучението на човешките 
ресурси е особено важен за правилния подбор и насочването им 
към различни обучителни програми. Проучването на пропуските в 
знанията и уменията на работещите има за цел изграждане на ця-
лостна представа за несъответствията между желаното и действи-
телното състояние на трудовото представяне. 

Проучването на пропуските в трудовото представяне на човеш-
ките ресурси започва с цялостен анализ на състоянието и перспекти-
вите за развитие на стопанските организации. В резултат на този 
анализ се определят структурните звена и длъжностите, при които се 
констатират пропуски. Конкретизирането на нуждите от обучение 
всъщност представлява конкретизация на хората, които трябва да 
бъдат обучени, както и необходимите им знания и умения. 

Втори етап: Разработване и реализиране на програми 
за обучение 

При разработването на програми за обучение се посочват съ-
държанието на учебния материал, мястото и периодът на провеж-
дане, продължителността и конкретните обучаващи и обучавани. 

Съдържанието на учебния материал се основава на констати-
раните пропуски в трудовото представяне на човешките ресурси. 
Основните дейности при определяне на съдържанието са: 

 Определяне на обхвата на материята, която трябва да бъде 
усвоена; 

 Разпределяне на последователността на представяне; 
 Разработване на методиката за обучение; 
 Детайлизиране на съдържанието на учебния материал. 
При разработването на програмите трябва да се вземат под 

внимание и финансовите ресурси, необходими за реализиране на 
обучението. Те стоят в основата и на избора на място за провежда-
нето му. В зависимост от конкретизираните нужди от обучение то 
може да бъде организирано вътре в организацията (със или без от-
късване от трудовия процес) или да се предпочете изнесена форма 
на обучение. 

Важна роля при разработването и реализирането на програ-
мите за обучение играе и самият/те обучаващ или обучаващи. Тех-
ните личностни характеристики и професионални умения са от осо-
бена важност при предаване и усвояване на предвидените знания и 
повишаване на квалификацията на обучаващите се. 



УПРАВЛЕНИЕ 

 37 

Трети етап: Оценяване на ефективността на обучени-
ето и предприемане на коригиращи действия 

При оценяването на ефективността на обучението се осигуря-
ва информация в няколко насоки. На първо място, чрез нея се по-
лучава обратна информация за постигнатите резултати и допусна-
тите пропуски при проведеното обучение. Въз основа на това могат 
да се предприемат и коригиращи действия, които да доведат до 
усъвършенстване на процеса в бъдеще. На второ място, реализи-
рането на обучението изисква разход на време, човешки ресурси и 
финансови средства. Оценяването на ефективността на обучението 
е необходимо, за да могат да се съпоставят направените разходи с 
постигнатите ползи. На трето място, оценката на обучението е 
нужна и на самите обучавани. Тя спомага за повишаване на трудо-
вата им мотивация и позитивно възприемане на цялостната дейност 
на обучение на човешките ресурси. 

Теорията предлага различни подходи при оценяване на ефек-
тивността на програмите за обучение. Един от най-конструктивните 
подходи е предложен от проф. Къркпатрик. Той включва: 

 Оценяване на реакцията на участниците спрямо съдържани-
ето и ефективността на програмата – отразява субективните вижда-
ния и предпочитания на преминалите обучение. 

 Оценка на наученото от участниците чрез сравняване на 
знанията от входното и изходното ниво – отразява обективните ре-
зултати от постиженията на преминалите обучението. 

 Оценяване на промените в трудовото поведение на участни-
ците като резултат от обучението – оценява промените в поведени-
ето в конкретната трудова среда. 

 Оценяване на въздействието от проведеното обучение вър-
ху ефективността на използването на преминалите обучение – оце-
нява промените в производителността на труда, качеството на про-
изведената продукция и др. 

При констатиране на пропуски и неудовлетворение от премина-
лите обучителни програми е наложително да се предприемат и кори-
гиращи действия при организирането и провеждането им в бъдеще. 

Б. Подпомагане на кариерното развитие 
Кариерното развитие включва комплекс от дейности, насочени 

към планиране и управление на професионалното и служебното из-
растване на човешките ресурси. При него се изисква съчетаване на 
усилия и отговорности както от страна на отделния индивид, така и 
от страна на организацията като цяло. 

Подпомагането на кариерното развитие се свързва основно с 
предварително подготвяне за потенциални заместници на всеки 
член от управленския персонал. За тази цел се правят анализ и 
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оценка за готовността за професионално и служебно израстване на 
всички мениджъри в организацията. Възможните варианти са: 

 Мениджъри, притежаващи необходимата професионална 
подготовка, личностни качества и готовност за преминаване в по-
горно йерархично равнище. 

 Мениджъри, притежаващи нужните личности качества и го-
товност за преминаване на по-горно йерархично равнище, но с не-
достатъчно добра професионална подготовка. Израстването им в йе-
рархията трябва да бъде предшествано от допълнително обучение. 

 Мениджъри, които не притежават необходимите личности 
качества и професионална подготовка за преминаване в по-горно 
йерархично равнище. Те могат да бъдат насочени към професио-
нално развитие в друга област или дейност. 

Подпомагането на кариерното развитие мотивира мениджъри-
те за максимално разгръщане на техните възможностите, повишава 
професионалната им увереност и позволява по-пълноценно използ-
ване на потенциала на управленския персонал. 

В. Изграждане на организационна среда, насърчаваща 
ученето през целия живот 

Изграждането на организационна среда, насърчаваща ученето 
през целия живот, е съвременен подход, който е насочен към 
„…създаване на подходящ организационен климат, който подкрепя 
ефективното учене. Тези дейности формират част от интегриран 
подход за създаване на конкурентно предимство чрез хората в ор-
ганизацията“ [9]. 

На фона на съвременните тенденции за бързо техническо и 
технологично развитие все по-наложително е изграждането на орга-
низационна среда, насърчаваща ученето. Чрез нея се подобрява 
организацията на работа, увеличават се знанията, уменията и наг-
ласите на работещите в стопанските организации. Възприемането 
на модела за учене през целия живот обвързва дългосрочните цели 
на организациите с интересите на персонала. Поддържането на та-
зи взаимовръзка в дългосрочен план е осъществима чрез създаване 
на възможности за обучение, квалификация и кариерно израстване. 

Изграждането на организационна среда, насърчаваща ученето 
през целия живот, има за цел своевременното осигуряване на необ-
ходимите човешки ресурси, притежаващи нужните знания, умения и 
професионална подготовка. Това от своя страна е гаранция за по-
вишаване на производителността на труда и качеството на трудово-
то изпълнение. 

Възприемайки идеята за подкрепа на ученето, стопанските ор-
ганизации трябва да осигуряват равни условия за всички, които же-
лаят да развиват своите професионални качества и умения. 
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Управлението на човешките ресурси може да се разглежда ка-
то сложна система от взаимовръзки и зависимости между различни 
фактори. Те оказват пряко или непряко въздействие върху резулта-
тите от производствено-икономическата дейност в стопанските ор-
ганизации. А чрез програмата за развитие на човешките ресурси се 
постига икономическа жизненост и развитие на стопанските органи-
зации. Нейната основна цел е развитие на потенциала на работе-
щите чрез подпомагане на професионалната ориентация, повиша-
ване на равнището на трудово представяне, подпомагане на обуче-
нието и професионалната подготовка и израстване в трудовата ка-
риера. 
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Циклограмата представлява графично-аналитичен метод за 

определяне на сроковете за започване и завършване на целия ком-
плекс от дейности и неговите съставни части при спазване на срока 
за изработване на продукцията. 

По циклограмата се определя общата продължителност на 
производствения процес (Тпц) и се анализират сроковете за изпре-
варване на един процес спрямо друг. Продължителността на произ-
водствения процес за изделието се определя като сума от максимал-
ните величини на циклите на последователно свързаните частични 
процеси в отделните фази и междуфазните гаранционни времена. 
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където: 

Тj е производственият цикъл на j-тия вид частичен производствен процес; 
Zj – гаранционни времена между фазите; 
К – брой на последователно свързаните частични производствени процеси. 
 
Сроковете за започване или завършване на изработването на 

възлите, подвъзлите и детайлите, включени в изделието, се опре-
делят чрез календарно-плановия норматив, наречен „календарно 
изпреварване“ (Ки). Той се измерва в ред, обратен на този за техно-
логичния процес, и обхваща интервала от крайния срок за приключ-
ване на сглобяването на изделието до момента на започване или 
завършване на изработването на съответния възел. С календарно-
то изпреварване за началото на изработване (Кин) се изчислява сро-
кът за започване, а с календарното изпреварване за края (Кик) се 
изчислява срокът за завършване на съответния частичен произ-
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водствен процес. Горепосочените календарни изпреварвания са 
пълни, но могат да бъдат и частични – изчислени от друга точка на 
производствения процес. 

Календарно-плановите нормативи за продължителност на 
производствения цикъл и календарни изпреварвания се изчисляват 
в условията на единично и малкосерийно производство. 

Единичното производство [1, 2, 4] е известно и като произ-
водство по поръчка. Характеризира се с разнородни изделия без 
или с малка повторяемост, т.е. с наличие на много голяма номенк-
латура на произвежданите изделия (полуфабрикати), използване на 
технологично специализирани производствени звена с универсални 
работни места, на които работят висококвалифицирани работници, 
с наличие на възможно най-голяма гъвкавост. При този тип произ-
водство са налице следните особености, влияещи върху организа-
цията на производството: неблагоприятни условия за специализа-
ция на производството, разнообразие на извършваните производст-
вени операции, честа смяна на обработваните детайли, следова-
телно и честа настройка на машините, трудности при планирането и 
оперативното управление на производството, т.е. необходимост от 
значителни разходи. 

Малкосерийното производство [1, 2, 4] се характеризира с то-
ва, че продукцията се произвежда в малки серии. По организацион-
ни, технологични и икономически характеристики се доближава до 
единичното производство. Серията включва група конструктивно 
еднакви изделия, пускани в производството едновременно или пос-
ледователно едно след друго, обработвани по неизменяща се конс-
трукторска и технологична документация. 

Циклограмата се построява от дясно наляво, в ред, обратен 
на технологичния процес на изработване (от дясно наляво). По абс-
цисата се нанася времетраенето на операцията (работните дни от 
месеца), а по ординатата – елементът на изделието (изделие, възли 
и подвъзли), за който се отнася съответната операция. Изобразяват 
се с линейни отсечки срокът за сглобяване и гаранционното време 
между фазите. Аналогично се изобразяват сроковете за изработва-
не на възлите, като построяването им започва оттам, откъдето е 
завършило построяването за изделието. По същия начин се прави 
построяването за подвъзлите (построяването им започва оттам, от-
където е завършило построяването на съответния възел). По пост-
роената циклограма се определят календарните изпреварвания за 
началото на изработване (Кинj) и календарните изпреварвания за 
края на изработване (Кикj) за всеки j-ти елемент. 

Календарното изпреварване за началото на изработване на 
всеки елемент Кинj е равно на календарното изпреварване за края 
на изработване на предходните елементи, влизащи в състава му. 
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Разликата на календарните изпреварвания за началото и края 
на изработване представляват продължителността на цикъла на 
частичния производствен процес за всеки елемент, т.е.: 

икjинjпцj ККТ 
 

За удобство и по-бърза работа съществуват множество прог-
рамни продукти. Един от подходящите програмни продукти за със-
тавяне на циклограма е MS Project. Microsoft Project включва маши-
на за планиране – изчислителна машина, която може да решава 
проблеми. Например ефект на вълните: когато бъде променена на-
чалната дата на задача, ефектът от промяната се отразява и в ос-
таналите задачи [3, 5]. Microsoft Project може също така да се справя 
с неработното време при изчисляване на началните дати и датите 
на завършване на задачите. 

В няколко основни стъпки нагледно ще опиша методиката за 
получаване и анализ на циклограма чрез горепосочения програмен 
продукт: 

1. Стартираме програмата MS Project. 
2. От менюто View избираме изгледа Gantt Chart. 
3. В колоната Task Name въвеждаме операциите, а в колона-

та Duration – тяхната продължителност (в дни). 
 

Фигура 1. 
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4. Маркираме с Ctrl желаната задача, след което по същия 
начин маркираме задачата, с която искаме да е свързана, и избира-
ме съответната връзка от Schedule tasks. В нашия случай след под-
ходяща комбинация на операциите в зависимост от реда и начина 
на тяхното изпълнение избираме връзка Start – to-finish-SF (начало 
– край), т.е. началната дата на предшестващата задача определя 
датата на завършване на последващата задача (Фиг. 1). Получава-
ме диаграма на Гант, която визуално представя и времетраенето на 
отделните задачи. Дейностите в диаграмата на Гант са наредени 
хоризонтално, като за всяка дейност е заделен един ред, а всяка 
вертикална линия представлява момент във времето. Всяка задача 
е изобразена чрез правоъгълник, чиято дължина е пропорционална 
на времетраенето му. 

Поставяме мишката над графика на желания детайл, възел и 
виждаме неговото начало, край и продължителност (Фиг. 2). 

 
Фигура 2. 

 

 
 
Много удобно можем да проверяваме продължителността на 

цикъла и бързо да видим цялата ни необходима информация, като 
от менюто Project изберем Project Informaion (Фиг. 3). 
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Фигура 3. 
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При промяна на датата за завършване автоматично се преиз-

числяват датите за стартиране. Избягваме многократните изчисле-
ния. Имаме нагледност и подреденост на информацията, незначи-
телен разход на време и съответно по-малка вероятност за грешки. 

Управлението на проекти представлява съвкупност от умения 
и инструменти, които помагат да се предвидят и контролират резул-
татите. Доброто управление на проекти не гарантира успеха на все-
ки проект. В съвременната динамична и сложна бизнес среда из-
ползването на съвременни софтуерни продукти, при които само с 
няколко прости действия могат да се получат почти наготово досто-
верни резултати, многократно улеснява работата. И най-добрият 
инструмент за управление на проекти не може да замести прецен-
ката на човека, но може да му помага да се справя по-добре, по-
бързо, по-точно, по-лесно, и най-вече по-организирано. 
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Резюме: Сигурността е решаващ фактор за развитието на инвес-

тиционния процес в индустрията. За изследване на инвестиционната ак-
тивност на индустриалните компании са предложени три основни индика-
тора за управление на паричните потоци. Построени са четири оригинални 
икономико-математически модела: модел на нестабилността на инвести-
ционната дейност; модел на фрагментарната несигурност; модел на комп-
лексната несигурност; и модел на общата несигурност на групата анализи-
рани компании. На базата на точни количествени параметри се доказва ви-
соката степен на несигурност, при която функционират индустриалните 
компании. Тя влияе отрицателно върху инвестиционната активност на 
компаниите. Индустрията на страната трябва да получи допълнителни 
инвестиционни стимули, като създаването на две специализирани нацио-
нални инвестиционни банки, шест специализирани регионални инвестицион-
ни фонда и др. 

Ключови думи: сигурност, инвестиции, парични потоци, криза 
 
The global financial and economic crisis that occurred after 2007 

has affected not only the macroeconomic development, but it has also 
disrupted the economic system „company“. It leads to a sharp transition 
from a state of stability to a state of disbalance of the whole chain of the 
reproduction process.1 

„Crisis“ is a word of Greek origin and has two meanings: evil and 
output (decision). 

The Chinese character for crisis is composed of two characters 
with different meanings: danger; chance (opportunity). 

The following main stages in the development of the crisis:2 can be 
distinguished: latent (hidden) period; period of collapse; period of mitiga-
tion; period of exit from the crisis. 

The factors affecting the development of the company’s crisis are 
divided into two main groups:3 

– external (international and national); 

                                                 
1 Вачков, Ст. и др. Решения в корпоративните финанси. Варна: Р.И.С., 2011, с. 336. 
2 Крутик, А. Б., А. И. Муравьев. Антикризисный менеджмент. Санкт-Петербург (СПб): 
Питер, 2001, с. 14. 
3 Орехов, В. и др. Антикризисное управление. Москва, 2006, с. 111. 
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– internal (from the activity of the enterprise). 
In this work we aim to examine the impact of the global economic 

crisis on the investment activity of industrial companies, and on this base 
to open up opportunities for its improvement. 

Uncertainty essentially means a risk for the realization of an activ-
ity. As some authors indicate, the business had to endure the challenges 
of the different types of risk in the period after the peak of the crisis.4 

In order to explore the investment activity of industrial companies 
in terms of uncertainty the authors use a sample of 9 companies that are 
representatives of three groups: 

Group I – 5 companies from SOFIX – main index of Bulgarian 
Stock Exchange – Sofia AD: Albena AD, M+S Hydraulic AD, Monbat AD, 
Neochim AD and Sopharma AD; 

Group II – 2 companies from BGBX 40 – the broad stock index: 
Sparky Eltos AD and Trace Group Hold AD; 

Group III – 2 companies that do not participate in the calculation of 
either of the two indices, but that accumulated considerable investor in-
terest: Zaharni Zavodi AD and Fazerles AD. 

For the exploration of the investment activity was used information 
from the third major document contained in the annual financial state-
ments of the companies called Statement of cash flows under the direct 
method5,6 for the relatively lengthy period 2007 – 2013. 

The information about the cash flows of an enterprise is useful in 
that it provides a basis for assessment of the ability of the enterprise to 
generate cash and cash equivalents and the needs of the enterprise to 
utilize those cash flows. The economic decisions that are made by users 
require an evaluation of the ability of the enterprise to generate cash and 
cash equivalents, their timing and the security of their generation. The 
purpose of the standards is to require the provision of information about 
the historical changes in cash and cash equivalents of an enterprise by 
means of a cash flow statement, in which they are categorized in the re-
porting period from operating, investment and financial activities. The 
users of financial statements of the enterprise are interested in how the 
enterprise generates and uses cash and cash equivalents, regardless of 
the nature of the activity of the enterprise and irrespective of whether 
cash can be viewed as the product of the enterprise, as may be the case 
in the financial institutions. The enterprises need cash for reasons that 
are essentially the same, however different their principal activities that 
generate revenue. They need cash to conduct their operations, to pay 
their liabilities and to provide returns to their investors. 

                                                 
4 Данев, Б. Бизнесът издържа пет стрес теста. – www.money.bg 
5 Международен счетоводен стандарт 7 – Отчет за паричните потоци. 
6 Счетоводен стандарт 7 – Отчет за паричните потоци. 
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The cash flow statement presents cash flows during the reporting 
period classified by operating, investment and financial activities, through 
direct or indirect method, whereby cash flows of different types of 
transactions carried out by the enterprise are recognized in various 
activities on major classes of gross cash receipts and gross payments for 
the reporting period. In the direct method, information about major 
classes of gross cash receipts and payments can be obtained from: 

а) the accounting records of the enterprise for the movement of its 
finances; 

b) the amount of articles in the statement of income and expendi-
ture, adjusted by the changes in the reporting period in the amount of the 
articles in the accounting balance sheet, taking into account any changes 
in these articles that have occurred as a result of transactions carried out 
without the use of cash. 

In accordance with the standards in this work were used the follow-
ing terms: 

1. Cash – short-term financial assets in the form of cash and/or 
cash equivalents; 

2. Cash balances – money available in cash and demand deposits; 
3. Cash equivalents – short-term, highly liquid investments that are 

readily convertible into corresponding sums and that contain an insignifi-
cant risk of changes in their value; 

4. Cash flows – inflows (revenues) and outflows (payments) of 
cash and cash equivalents; 

5. Operational activities – the principal business activity of the en-
terprise that generates revenue and other activities that are not invest-
ment or financial; 

6. Investment activity – acquisition and sale of fixed assets and 
other investments that are not included in cash equivalents; 

7. Financial activity – activity that result in changes in the size and 
the composition of the contributed equity and the borrowings of the en-
terprise. 

The cash flows from operating activities are primarily derived from 
the principal revenue-producing activity of the enterprise. Therefore, they 
generally result from the transactions and other events that enter into the 
determination of profit or loss. The separate disclosure of cash flows 
generated from financial activities is important, because it helps in pre-
dicting the sums from future cash flows that represent receivables of the 
institutions, which have provided capital of the enterprise. 

The separate disclosure of cash flows arising from investment ac-
tivities is important, because the cash flows represent the amount of 
costs incurred for resources intended to generate future income and 
cash flows. 

Examples of cash flows arising from investment activities are: 
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а) cash payments for acquisition of property, plant and equipment, 
intangibles and other long-term assets. These payments include the 
payments related to capitalized development costs and capitalized cost 
for property, plant and equipment constructed with own resources; 

b) cash receipts from sales of property, plant and equipment, in-
tangibles and other long-term assets; 

c) cash payments for acquisition of equity or debt instruments of 
other enterprises and participations in joint enterprises (other than the 
payments for those instruments, which are considered to be cash 
equivalents or those held for dealing or trading purposes); 

d) cash receipts from sales of equity or debt instruments of other 
enterprises and participations in joint enterprises (other than receipts for 
those instruments, which are considered to be cash equivalents or those 
held for dealing or trading purposes); 

e) cash advances and loans to third parties (other than advances 
and loans made by a financial institution); 

f) cash receipts from the repayment of advances and repayment of 
loans to third parties (other than advances and loans of a financial insti-
tution); 

g) cash payments for futures contracts, forward contracts, option 
contracts and swap contracts except when the contracts are held for 
dealing or trading purposes or when the payments are classified as fi-
nancial activities; 

h) cash receipts from futures contracts, forward contracts, option 
contracts and swap contracts except when the contracts are held for 
dealing or trading purposes, or the payments are classified as financial 
activities. 

When a contract is accounted for as a hedge of an identifiable po-
sition, the cash flows of the contract are classified in the same manner 
as the cash flows of the position being hedged. 

The enterprise shall report separately the major classes of gross 
cash receipts and gross cash payments arising from investment and finan-
cial activities, except when the cash flows are reported on a net basis. 

The authors believe that for the characterization of the investment 
activity of companies shall be used the following three core indicators: 

1. Net cash flow from investment activities; 
2. Cash for purchase of fixed assets; 
3. Cash for purchase of investments. 
The net cash flow from investment activities is a derivative indica-

tor of a combination of investment activities of the companies such as: 
– purchase and sale of direct assets; 
– provision and recovery of investment loans, incl. financial leasing; 
– purchase and sale of investments; 
– dividends from investments; 
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– exchange differences and other receipts and payments from 
investment activities. 

After an analysis and processing of large amounts of information 
Table 1 was compiled. In principle, the net cash flows are with a negative 
sign, because the payments for investment activities exceed the receipts 
(the sales) of fixed assets, investments and others. 

 
Table 1. Net cash flows from investment activities (thousand BGN) 

 
Companies 2007 2009 2011 2013 
1. Albena AD -55 372 -7715 -13 103 -18 951 
2. Zaharni Zavodi AD -618 -4594 -71 -2756 
3. M+S Hydraulic AD -5848 -4814 -4185 -6684 
4. Monbat AD -25 870 -16 796 -20 712 -28 001 
5. Neochim AD -19 414 -4322 -8239 -13 169 
6. Sopharma AD -43 159 -25 101 -43 286 -13 890 
7. Sparky Eltos AD 0 -4072 -6119 -3482 
8. Trace Group Hold AD -1523 -4690 3601 -3414 
9. Fazerles AD -2920 -4174 -1839 -981 

Total -154 724 -76 278 -93 953 -91 328 
 
The data in Table 1 show that in the pre-crisis 2007 the net cash 

flows had a significant amount (more than BGN 154 million – an average 
of BGN 20 million per company). In the first years of the crisis, these 
cash flows declined sharply: in 2009 their amount was about BGN 76 
million, which is less than BGN 10 million per company – decline of more 
than 2 times. In 2011, they increased to nearly BGN 94 million, but in 
2013 again reduced to BGN 91 million. 

For the measurement of security in the investment activity of indus-
trial companies the following models have been compiled: 

1. Model of the instability of the investment activity of the indus-
trial company, characterized by a certain indicator of this activity: 
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where: 

ijVo  – is a measure of the instability (volatility) of the investment activity of 

the i-th industrial company, as measured by the j-th indicator of this activity; 

ijtY  – investment activity of the i-th industrial company, characterized by the j-

th indicator in the t-th year of the analyzed period; 



ECONOMICS 

 51 

1ijtY  – investment activity of the same company during the next analyzed 

year; 

l  – number of the analyzed years from the period (in this case 4l ); 

m  – number of explored industrial companies (In this case 9m ); 

n  – number of indicators of investment activity (in this case 3n ). 

 
2. Model of fragmented volatility in the investment activity of 

the industrial company, characterized by an indicator of this activity: 
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where: 

ijRu  – is a coefficient (ratio) of volatility (uncertainty) of the investment activ-

ity of the i-th industrial company, characterized by the j-th indicator; 

ijVo  – level of the indicator of instability of the investment activity of the same 

company; 

ijY  – the arithmetic average of the j-th indicator of the investment activity of 

the i-th industrial company for the whole analyzed period. 
 
For a better representativeness and comparability of the results 

this indicator can be presented in percentages. 
 
3. Model of the complex volatility in the investment activity of indi-

vidual industrial company: 
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where: 

iRu  – is a coefficient of the complex volatility of the investment activity of the 

i-th industrial company; 

ijK  – relative weight (importance) of the j-th indicator of the investment activ-

ity of the i-th industrial company; 

ijRu  – coefficient of the fragmented volatility of the investment activity of the 

same company, characterized by the j-th indicator. 
 
In this study the coefficients of significance were determined by the 

method of the expert assessments, as follows: 
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– For the indicator Net cash flow from investment activities: 
;00,11 K  

– For the indicator Cash for purchase of fixed assets: ;26,12 K  

– For the indicator Cash for purchase of investments: .74,03 K  

Regardless of the different sectoral affiliation of the studied com-
panies, which created differences in the expert opinions, these coeffi-
cients were used for all companies. 

 
4. Model of general volatility in the investment activities of the 

entire group studied companies: 
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where: 

Ru  – coefficient of the general volatility in the investment activities of the en-
tire group studied companies for the whole analyzed period; 

ijK  – coefficients of importance of the various indicators of the investment 

activity (in this particular study – 
jij KK  ); 

ijRu  – coefficients of the fragmented volatility of individual companies of the 

various indicators of the investment activity. 
 
The specific calculations on the data in Table 1 made it possible to 

obtain the following results:  
 

.915 321 thousandBGNVo   

 
%62,313162,01 Ru  

 
These results show that the insecurity (volatility) in the first indica-

tor – Net cash flow from investment activities is too high. At an average 
cash flow of BGN 104 070 thousand for the entire period, the average 
deviations of BGN 32 915 thousand are really high. On this basis the 
fragmented volatility on this indicator is also high: 31,62%. 

In order to determine the volatility and the fragmented volatility on 
the second indicator – Cash for purchase of fixed assets, Table 2 was 
drawn up: 
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Table 2. Cash for purchase of fixed assets (thousand BGN) 
 

Companies 2007 2009 2011 2013 
1. Albena AD 49 381 7715 9700 15 478 
2. Zaharni Zavodi AD 5160 5619 34 1905 
3. M+S Hydraulic AD 5866 5311 5590 9827 
4. Monbat AD 12 750 7342 1451 6292 
5. Neochim AD 17 061 5096 8336 13 198 
6. Sopharma AD 22 198 3926 27 259 22 110 
7. Sparky Eltos AD 0 4263 6043 3458 
8. Trace Group Hold AD 1056 216 934 279 
9. Fazerles AD 2225 373 1238 1013 

Total 115 697 39 861 76 585 73 560 
 
Based on the data in Table 2 the following indicators of instability 

and volatility were calculated: 
 

.528 382 thousandBGNVo   

%41,505041,02 Ru  

 
The results for this indicator revealed much higher instability and 

volatility. For the whole analyzed period the average level of cash for 
purchase of fixed assets is BGN 76 426 thousand. The presented data 
shows that the average variation for the period was BGN 38 528 thou-
sand, i.e. the instability is high. The fragmented volatility on this indicator 
is higher 50,41% – we evaluate this result as exceptionally high volatility. 
Moreover, the relative weight (importance) that the experts gave this in-
dicator is the highest: .26,12 K  

 
In order to determine the volatility and the instability in the invest-

ment activities by the third indicator – Cash for purchase of investments, 
Table 3 was drawn up: 

 
Table 3. Cash for purchase of investments (thousand BGN) 

 
Companies 2007 2009 2011 2013 
1. Albena AD 4731 2 129 5985 
2. Zaharni Zavodi AD 201 38 - - 
3. M+S Hydraulic AD - - - - 
4. Monbat AD - 2409 - - 
5. Neochim AD 2953 - - - 
6. Sopharma AD 33 465 8063 1626 11 256 
7. Sparky Eltos AD - - 76 79 
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8. Trace Group Hold AD 487 6506 9036 - 
9. Fazerles AD - - - - 

Total 41 837 17 018 10 867 17 320 
 
It should be noted that cash for the purchase of investments in-

cludes cash payments for acquisition of equity or debt instruments of 
other enterprises and participations in joint enterprises (different than the 
payments for those instruments, considered to be cash equivalents or 
those held for dealing or trading purposes). The data in Table 3 shows 
that not all companies have spent money for the purchase investments. 
In fact, two companies (Sopharma AD and Albena AD) have carried out 
such purchases in the years of the analyzed period. 

After applying the models to the data in Table 3, the following re-
sults were obtained: 

1. Level of volatility of the investment activities of the entire group 
of companies, as measured by the indicator – Cash for purchase of in-
vestments; 

2. Level of fragmented volatility of the investment activities of the 
entire group of companies, as measured by the same indicator. 

After applying the models to the data in Table 3, the following re-
sults were obtained: 

1. Level of volatility of the investment activities of the entire group 
of companies, as measured by the indicator – Cash for purchase of in-
vestments: 

 
.474 123 thousandBGNVo   

 
2. Level of fragmented volatility of the investment activities of the 

entire group of companies, as measured by the same indicator: 
 

%33,575733,03 Ru  

 
The comparisons of the received results with the results in the 

other two indicators show that the third indicator, the level of volatility, as 
well as the coefficient of fragmented volatility, are the highest. At an av-
erage annual cash flow for the purchase of investments of the entire 
group of companies in the amount of BGN 21 760 thousand, the average 
deviation (volatility) of BGN 12 474 thousand is very high. Therefore the 
fragmented volatility of the third indicator is with the highest value – 
57,33%. 

Based on the results obtained by the three indicators, the general 
volatility of the whole group of companies was calculated by Model No.3 
and No.4: 
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%85,454585,0
74,026,100,1

5733,0.74,05041,0.26,13162,0.00,1 


Ru  (5) 

 
In the period 2007 – 2013 the industrial companies have carried 

out investments in very high degree of uncertainty (volatility) – 45,85%. 
That high level of volatility definitely dampened the overall amount of in-
vestment costs. The political class in Bulgaria overestimated the role of 
the foreign investments flows. These investments should not be re-
garded as a substitute for the necessary process of accumulation of do-
mestic capital for any economy. Furthermore, the presence of multina-
tional companies is no guarantee of the so-called „technology transfer“ 
This technology transfer depends to a large extent on the ability of the 
Bulgarian economy to absorb technological and managerial innovations. 
Ultimately what matters is whether the foreign direct investments con-
tribute to raising the general level of productivity. It is wrong to expect 
that the foreign investments can contribute to a sharp reduction in pov-
erty. As a rule, the wages in multinational companies are significantly 
higher than in Bulgarian companies. This is due to the fact that they at-
tract more qualified workforce. Therefore, the presence of these compa-
nies helps to reduce poverty through the creation of new jobs. 

The direct foreign investments settle permanently in a particular 
market segment and in practice make it inaccessible to the Bulgarian 
business with low capitalization and limited access to bank credit. In 
other words, they actually push it away. Moreover, the foreign direct in-
vestments should not be regarded as long-term, because their presence 
is ultimately defined and limited in time until the existence of possibility of 
realization of additional profit as a result of the relatively low cost of pro-
viding this or that factor of production – labor, material, energy and other 
resources. 

The term „foreign direct investments“ is very rich in content and 
covers a wide range of forms – from the creation of new enterprises and 
the construction of new production capacities to the purchase of local 
companies oriented to the needs of the local market or producing for the 
world market, working with local or imported raw materials, linked to the 
local economy or completely detached. The impact of any form of foreign 
direct investments on the Bulgarian economy is different. What is striking 
is that so far the foreign direct investments have not led to the inclusion 
of the Bulgarian economy as a whole to the international chains for 
creation of high value. For the most part they are made due to the low 
cost of labor, which is an undeniable fact. Furthermore, the sale of an 
existing company by foreign investors is nothing but a change of 
ownership. What is alarming is that in an effort to attract foreign direct 
investments the interests of Bulgarian producers are often ignored, which 
leaves them at a disadvantage. The foreign direct investments, which 
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form the demand for components and manufacturing services that are 
produced or could be produced by Bulgarian companies, are preferable. 
This is the most important effect of this type of investment. 

The industrial growth in the country is impossible not only with for-
eign direct investments, but also with a grant from the budget of the 
European Union (EU). Only the increase of the investment dynamics can 
lead to acceleration of the economic growth, increase in the growth of 
the creation of new jobs (employment), household income and income in 
state and local budgets. It is too conditional to talk about the potential for 
growth in this very low level of consumption. The contribution of con-
sumption to the economic growth in Bulgaria is negligible and there are 
no signs of change. The Bulgarian people are not only very poor, but 
even try to salt up from their low incomes. In other words, the income 
that the households have, does not stimulate the demand for goods. 

There is clear evidence that the volatility has a negative impact not 
only on the investment activity of the national capital, but also on the for-
eign direct investments. In 2007, the foreign direct investments (FDI) in 
the country reached BGN 18 billion – nearly 30% of the size of the do-
mestic economy. At present, however, their share is about 2% without 
prospects that the situation is likely to improve.7 Unfavorable also is the 
fact that the largest share of foreign investment in 2014 fall under the 
column „other capital“ – these are essentially loans to Bulgarian compa-
nies from their parent companies in other countries.8 

The study allows us to make the following important conclusions: 
1. The volatility (insecurity) means risk, which reduces the invest-

ment activity of the industrial company. 
2. The cash flows for investments represent the amount of expen-

diture made for resources intended to generate future income and cash 
flows. 

3. The investment activity of industrial companies can be charac-
terized by a system of indicators, the most important of which are: 

– Net cash flow from investment activities; 
– Cash for purchase of fixed assets; 
– Cash for purchase of investments. 
4. The volatility in the investment activity of companies can be 

measured and evaluated through a system of models created by the au-
thors. 

5. The study shows that the industrial companies have invested in 
Bulgaria under the conditions of high volatility (insecurity) (45,85%), 
which negatively affected the investment activity. 

                                                 
7 Парушев, К. Факирът БНБ „изпари“ 1 млрд. лв. инвестиции. бр. 5177 (3), 07.01.2015. 
– www.sagabg.com. 
8 Брандийски, Г. Има ли ръст на чуждите инвестиции? 07.01.2015. – www.dir.bg. 
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6. The Bulgarian industrial capital should receive more support 
from the state. The overestimation of the role of the direct investments 
from the political class plays a destructive role in the economic develop-
ment of the country. 
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Abstract: Each developed country relies on the usage of an appropriate and 

thorough marketing strategy. Nowadays the marketing functions of a production 
company are connected with the functions of the logistics department. These two 
areas should cooperate in order to succeed in approaching to the rapidly changing 
business climate. The marketing functions of a production company is based on 
several factors – the highly developed market economy of the country, the excessive 
level of the supply and demand in a certain sector, and the appropriate supply 
connected with the minimal income of the customers. 

Key words: marketing, production company, supply, demand 
 
Маркетингът на стоки е възникнал въз основа на високото ниво 

на развитие на пазарната икономика, насищането на пазара със стоко-
ва маса и услуги, напълно удовлетворяващи потребностите на потен-
циалните купувачи, като се отчита тяхното платежоспособно търсене. 

В днешно време маркетингът е основният метод за търговска 
дейност на фирмите – производители и посредници на стоки, във 
всички развити държави по света. Този метод е тясно свързан с ви-
сокото ниво на производство в отраслите – доставчици на продук-
ция, изискващи тясна съгласуваност на производството с възмож-
ностите за пласмент на продукцията на свободния пазар с отчитане 
на конкуренцията с другите фирми. Маркетинговата стратегия се 
определя от нивото на изработване на стоки, високите разходи за 
усвояване на нови видове продукция, риска при тяхната реализация 
в условията на остра конкуренция на пазара.1 

Успехите на всяка фирма в значителна степен зависят не тол-
кова от производствените мощности и възможностите, с които раз-
полага фирмата, колкото от нейния опит и дейност в областта на 
маркетинга. В съвременната теория са формулирани около 200 оп-
ределения за понятието „маркетинг“, всяко от които обхваща една 
или друга негова страна или прави опит за комплексна характерис-
тика. От множеството трактовки, отчитайки нивото на развитие на 
националната ни икономика и спецификата на дейността на земе-

                                                 
1 Иванов, В. Икономика на фирмата. Варна: Славена, 2004. 
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делските производители, можем да приемем следната: Маркетингът 
е комплексна система за организиране на установяването на плате-
жоспособното търсене на стоки с производствено предназначение и 
съгласуване с тях на обема реализирана продукция, стимулиране 
на продажбите чрез реклама на стоките, гъвкава ценова политика и 
търговски надценки, търсене на нови сфери за реализация на сто-
ките и услугите за получаване на допълнителни доходи и печалба. 

Това определение най-точно разкрива целевата насоченост 
на маркетинговата дейност, една от главните съставляващи на коя-
то е анализът на реалните пазарни процеси и тенденции в развити-
ето на търговско-посредническото предприятие. Благодарение на 
маркетинга се разкриват както потенциалните, така и текущите пот-
ребности на купувача. Крайната цел на маркетинга е осигуряването 
на набелязаното ниво на печалба на предприятието производител, 
активен контрол над пазара на неговата продукция и цените за нея. 

Същността на маркетинга се състои във внимателно отчитане 
на потребностите на потенциалните купувачи, състоянието и дина-
миката на тяхното платежоспособно търсене на средства за произ-
водство и други стоки, анализ на пазарната конюнктура при опреде-
ляне на обемите и структурата на тяхната реализация. Това пре-
допределя, от една страна, приспособяването на пласмента на сто-
ки към изискванията на пазара и структурата на потребителското 
търсене, а от друга, активното въздействие на пазара чрез реклама, 
гъвкава ценова политика на стоките, оказване на помощ на купува-
чите с предоставяне на кредити и др.2 

Като се отчита спецификата на потреблението на ресурси в 
аграрното производство, при маркетинговата дейност е особено 
важно да се имат предвид нейните логистични аспекти, т.е. възник-
ващите разходи за обращението, информационните, финансовите и 
транспортните потоци. Всеки от посочените елементи трябва да се 
отчита отделно, тъй като той предизвиква специфични разходи – 
например за изработване на необходимите материално-технически 
ресурси и селскостопанска продукция, за тяхното съхранение, дора-
ботка, за търсене на купувачи, отчитане на нивото на цените, на 
разходите за реклама и др. В съвкупност, изхождайки от изисквани-
ята на маркетинговата логистика, всички тези разходи трябва да 
бъдат оптимизирани и по възможност сведени до минимум. 

Една от главните задачи при внедряването на маркетинга в 
дейността на предприятията в селското стопанство в условията на 
ниска покупателна способност на мнозинството потребители е да се 
опита да се спре спадът в търсенето на селскостопанска техника и 
други материално-технически ресурси чрез новия подход за стиму-
лиране на закупуването на стоки. 

                                                 
2 Бодурова, П. Стратегическо управление на фирмата, С., изд. Ромина, 1999 
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Маркетинговата дейност в системата на селското стопанство 
включва в себе си следните елементи: изследване на пазара за ма-
териално-технически ресурси, определяне на каналите за тяхната 
реализация, създаване на гъвкава система за ценообразуване, 
внедряване на прогресивни методи и прийоми за реализиране на 
стоките, реклама, методи за стимулиране на продажбите, организи-
ране на следпродажбено обслужване на клиентите. 

Централно направление в маркетинговата дейност е изследва-
нето на пазара на материално-технически ресурси, което предполага 
проучване на конюнктурата, изследване на търсенето и предлагане-
то, определяне на тенденциите в развитието на пазара, анализ на 
дейността на фирмите конкуренти, изучаване на предприятията – ку-
пувачи на стоки, и доставчиците на материално-технически ресурси.3 

Важна задача на маркетинговата дейност е изработването на 
схема за разпространение на стоките и създаване на канали за тях-
ната реализация, включваща въпросите за създаване на мрежа от 
магазини за продажба на дребно, формиране на екип от агенти за 
разпространение на стоките. 

Следващото важно направление в маркетинга е разработва-
нето на гъвкава система за ценообразуване, която допринася за 
увеличаване на обема на продажбите, понижаване на цените на из-
ползваните материално-технически ресурси, завоюване на по-голям 
дял от техния пазар, изгонване на фирмите конкуренти от пазара на 
средства за производство. Значителна роля в това дело имат нор-
мирането на търговските надценки на селскостопанските произво-
дители, максималното им доближаване до реалните разходи за об-
ращението на всяка група стоки и съответно общата пазарна конюн-
ктура на търсенето и предлагането. В условия, когато търговските 
надценки достигат 30 – 40 % и повече от цените на средствата за 
производство, този фактор придобива все по-голямо значение за 
успешната реализация на стоките с производствено предназначе-
ние и той напълно зависи от умелата ценова политика на селскос-
топанските предприятия.4 

В съвременната маркетингова система е определена значи-
телна роля на внедряването на методи и прийоми за реализация на 
материално-техническите ресурси, прилагането на които позволява 
без значително повишаване на разходите да се увеличи съществе-
но обемът на продажбите. Към тях могат да се причислят умелото 
провеждане на презентации на новите стоки, формирането на ими-
джа на търговската организация като надежден партньор, за когото 
интересите на потребителите стоят над всичко. 

                                                 
3 Джарова, Ю. Промяната – стратегия на българската фирма. София: Диограф, 1991. 
4 Палешутски, К. Мениджмънт – опитът на водещите фирми в света. Благоевград: 
Форгън, 1993. 
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Важно направление в маркетинговата дейност на предприяти-
ята от системата на селското стопанство е организирането и про-
веждането на рекламна кампания с цел реализиране на стоките и 
услугите. При това основата на рекламните материали е широк спи-
сък, включващ публикувани материали в средствата за масова ин-
формация, брошури, каталози, рекламни проспекти, афиши, рек-
ламни писма, магнетофонни записи, видеоматериали и др. 

Внедряването на маркетинга е невъзможно без прилагане на ме-
тоди за стимулиране на търговския персонал с цел увеличаване на 
обема на продажбите, към най-важните от които се отнасят следните: 
въвеждане на комисионно възнаграждение в зависимост от обема на 
продажбите, оказване на допълнителни услуги на потребителите и др. 

Задачите за рационално организиране на маркетинга предпо-
лагат дълбок анализ на свързаните с това разходи и възникващите 
потоци информация и финансови средства, т.е. елементите на ло-
гистичните системи за придвижване на стоките. Основната цел на 
този анализ е да се постигне оптимално съотношение на разходите 
и доходите от маркетинговата дейност, да не се допуска първите да 
превишават вторите. 

При тези условия органичната съгласуваност на методите на 
маркетинга и логистиката придобива решаващо значение, тъй като 
постигането на маркетинговите цели на всяка цена не може да бъде 
приемливо при сложната пазарна конюнктура и наличието на голям 
брой конкуренти. Оскъпяването на стоките и услугите заради високи-
те разходи за осъществяване на маркетинговите функции може да 
доведе до поражение в пазарната конкуренция и изместване на селс-
костопанските предприятията от пазара. И обратно, всестранното из-
ползване на резервите за намаляване на разходите за обращението, 
разработването на рационални логистични схеми допринасят за по-
евтиняването на стоките и услугите, за растежа на обема на тяхната 
реализация и увеличаване на доходите и печалбата.5 

Следва да подчертаем, че маркетингът на материално-техни-
ческите ресурси в аграрния сектор има свои особености и във връз-
ка с това трябва да бъде отделен от общото понятие „аграрен мар-
кетинг“, включващ преди всичко маркетинга на селскостопанската 
продукция като основен вид продукция на селското стопанство. 

За разлика от маркетинга на селскостопанската продукция, 
свързан с нейната реализация от селскостопанските производители, 
маркетингът на материално-техническите ресурси се осъществява в 
процеса на реализация на нова техника, оборудване, торове, резер-
вни части и материали на селскостопански стокопроизводители от 
предприятията производители и фирми посредници. 

                                                 
5 Шнее, Д., Е. Уорън, У. Нюмън. Стратегия – определяне на мисията. 1992. 
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През последните години предприятията в селскостопанския 
сектор във връзка с липсата на парични средства у потребителите 
са принудени да усвояват реализацията на селскостопанската про-
дукция, която постъпва от потребителите, чрез бартерен обмен 
срещу заплащане на техниката и ресурсите. Тази сфера на дейност 
има много общо с организацията на маркетинга на селскостопанска-
та продукция, но е насочена към други цели, а именно – компенси-
ране на разходите за реализираните от потребителите техника, ре-
зервни части и материали, за заплащането на които те нямат па-
рични средства. 

В създалата се ситуация реализацията на селскостопанската 
продукция е необходима за нормалното ресурсно осигуряване на 
стопанствата потребители. Заедно с това стокообменните операции 
съществено оскъпяват и усложняват процеса на реализация на мате-
риално-техническите ресурси, изискват от селскостопанските произ-
водители създаване на допълнителна складова база за съхранение и 
първична преработка на селскостопанската продукция, усвояване от 
персонала на нови навици за посредническа дейност, свързани със 
насрещните потоци от ресурси и селскостопанска продукция. Тази 
нова сфера на дейност става неотделима част от маркетинговата 
дейност на предприятията в селскостопанския сектор.6 

В редица случаи тя вече прераства в нов, самостоятелен вид 
на тази дейност, насочен към продоволствено осигуряване на своя 
регион, при това тук се свързват тясно функциите на пазара на 
средствата за производство и на пазара на продоволствието по 
схемата: заготовка на селскостопанска продукция се обменя за тех-
ника и ресурси – нейна първична преработка – реализация на про-
доволствието чрез мрежа магазини за продажба на дребно от фир-
ми в аграрния сектор. При сравнително ниски цени на продоволст-
вието и високо качество селскостопанските производители успешно 
се конкурират на пазара с други звена на търговията на дребно. В 
отделни региони местната администрация възлага на аграрните 
предприятия отговорността за продоволственото осигуряване на 
населението в региона.7 

В условията на пазарна икономика отделът по маркетинг на 
средствата за производство трябва да отчита реалната платежос-
пособност на потребителите (доходите от реализацията на тяхната 
продукция, нивото на печалба, нейния дял, насочван за натрупване 
и увеличаване на оборотните средства, възможността за получава-
не на кредити и др.). Това предизвиква необходимостта от анализ 
на икономиката на обслужваните стопанства както в периода на 

                                                 
6 Алдаг, Р., Т. Стиърнс. Стратегическо планиране. 1992. 
7 Армстронг, М. А. Преуспяващият мениджър. Бургас: Делфин прес, 1993. 
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подготовката за работния сезон, така и в хода на извършване на 
работата и реализацията на продукцията.8 

В процеса на реализацията на ресурсите отделът по маркетинг 
на системата за доставка на аграрни продукти разкрива текущото 
платежоспособно търсене на потребителите, осъществява непос-
редствена продажба на продукцията и отчети за нея. Същевременно 
той е длъжен да извършва техническо обслужване на продадената 
техника и оборудване, да осигурява резервни части за нея, т.е. да 
изпълнява сервиз на предприятията. Към тези функции се отнасят 
сглобяването, регулирането и изпробването на селскостопанските 
машини в предпродажбения им период, подготовката на материалите 
за потребление, доставката на техника и ресурси на потребителите и 
др., т.е. функциите на договорен партньор, съчетаваща търговията с 
ресурси с технически и транспортен сервиз на потребителите.9 

Проучванията на състоянието на маркетинговата дейност в 
редица предприятия за производство на селскостопански стоки от 
различни региони показаха, че в повечето предприятия се използват 
само отделни елементи на маркетинга, които произтичат от потреб-
ностите на тяхната текуща търговско-посредническа дейност – нап-
ример събиране на еднократни заявки за материално-технически 
ресурси, реклама на редица стоки в печата и по радиото, диферен-
циация на цените и т.н. Заедно с това не се правят перспективни 
маркетингови разработки, проучващи пазара на материално-
технически ресурси, не се създават маркетингови отдели в структу-
рата на аграрните предприятия, ръководителите и специалистите не 
владеят маркетингови похвати за пласмент на стоките. 

Омаловажаването на значението на маркетинговата дейност 
от повечето ръководители на предприятия за селскостопански стоки 
води до отрицателни последствия: особено намалява обемът на 
стокооборота, влошава се финансовото положение на предприятия-
та, намалява броят на персонала. 

Всичко това изисква повишено внимание към въпросите за 
най-скорошно внедряване на принципите на маркетинга в ежеднев-
ната търговско-посредническа дейност на предприятията за земе-
делска продукция, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на 
средства за производство на селскостопанска продукция. 

Принципите на маркетинга в аграрния сектор предвиждат за-
дълбочено изучаване на пазара на материално-технически ресурси и 
въз основа на него определяне каква продукция, кога, къде и в какво 
количество и асортимент ще е нужна на потребителя и на каква цена 

                                                 
8 Силаги, Е. Мениджмънт – наука, изкуство, практика. – В: Планирането, кн. 13, 1992, 
Варна: Информационно-издателско бюро при Висша школа по мениджмънт на ИУ. 
9 Ушачев, И. Г. О мерах по повышению продовольственной безопасности Российс-
кой Федерации. Москва: ВНИИЭСХ, 2006. 
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той ще я купи. Целият процес на закупуване и реализация на стоките 
и предоставяне на услугите трябва да се изгради, като се отчита тази 
информация. За изучаване на пазара и осъществяване на всички 
сложни функции на маркетинга е необходим съответен отдел.10 

Затова внедряването на маркетингова система в дейността на 
селскостопанските предприятия трябва да започне с промяна в органи-
зационния характер и уточняване на функциите на техните поделения. 

Организационната структура за управление на предприятието 
трябва да се разработва на принципа „от горе надолу“. Проектира-
нето ѝ трябва да включва три основни етапа: 

1. Определяне на основните и допълнителните видове 
дейности, осигуряващи нормалната работа на предприятието в ус-
ловията на пазарни отношения, а след това вземане на решения 
кои видове дейност трябва да се изпълняват от линейните подраз-
деления и кои – от ръководството на висшия мениджмънт. 

2. Установяване на съотношението на пълномощията на раз-
личните длъжности, при което ръководството на предприятието по-
сочва целите на всяко поделение, ако е необходимо, извършва до-
пълнително деление на по-малки цели. 

3. Определяне на длъжностните характеристики като съвкуп-
ност от определени задачи и функции. 

В проектирането на организационната структура на управле-
нието трябва да участват всички ръководители на поделенията на 
предприятието независимо от своя ранг. Но решението за избора на 
структурата на организацията като цяло се взема от ръководството 
на предприятието. 

Отговорността за изпълнението на маркетинговите функции се 
възлага на мениджърите (управителите) по отделните стоки или 
техните групи. Решението за закупуване и реализация на стоките 
остава на ръководителя на отдела по търговски операции, затова 
изпълнението на задачите на мениджъра по групата стоки зависи от 
неговите компетенции. 

При ориентация на дейността на аграрно предприятие към мар-
кетинга съществено нараства ролята на финансовия отдел и счето-
водството. Финансовият анализ служи като база за процеса на прог-
нозиране и планиране на обема на реализация на стоките и разходи-
те на предприятието за извършване на маркетинговите дейности.11 

Основните функции на счетоводството са водене на отчет и 
статистика на маркетинговите операции, анализ на продажбата на 
продукцията, оценка на работата на персонала в предприятието. 

                                                 
10 Зельднер, А. Г. Ценообразование в макроэкономической стратегии России. – В: Цено-
образование и проблемы воспроизводства в АПК. Сборник. Москва: ВНИИЭСХ, 2007. 
11 Asian Productivity Organization. Marketing Systems for Farm Products in Asia and the 
Pacific. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1990, p. 2. 
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Счетоводните данни са основа за анализа на фактическото 
състояние на закупуването и реализацията на стоки, техния остатък, 
обращаемост, търговски разходи, получен доход и печалба (или за-
губи). Те служат като база за вземане на търговски решения за по-
деленията на предприятието, избор на рационални схеми за 
придвижване на стоките, търсене на пътища за намаляване на тър-
говските разходи, усъвършенстване на цените и надценките на сто-
ките. Въз основа на счетоводните данни се осъществява определя-
нето на крайните резултати от търговската дейност на всяко поде-
ление и материалното поощрение на неговия персонал в съответст-
вие с установения ред във фирмата.12 

Предлаганите насоки за преход към маркетинговите методи се 
потвърждават от практическия опит на работата на органите по 
маркетинг в чуждестранните фирми – доставчици и посредници, 
осъществяващи производство и доставка на техника, оборудване и 
резервни части за селското стопанство. 

Този опит свидетелства за високата ефективност на дейността 
на маркетинговия отдел в условията на наситен със стоки пазар и 
ограничено платежоспособно търсене от фермерските стопанства 
на техника и резервни части за нея. 
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Strategic resources are the basis for the formation of the world economics. Important 
role in the development of the world economy open play (market) economies. Not all 
of them, however, are developed in the same pattern. We can say definitely that the 
patterns of development of open (market) economies are quite different. 

Key words: International Monetary Fund, IMF, Word bank, WB, World trade 
organization, WTO 

 
Международните отношения са движещата сила на световната 

икономика. Стратегическите ресурси са в основата на формирането 
на развитието на световната икономика. Важна роля за развитието на 
световната икономика играят откритите (пазарни) икономики. Това са 
икономиките на развитите капиталистически държави, на водещите 
държави в геоикономиката. Не всички от тях обаче се развиват по 
един и същи модел. Може определено да се каже, че моделите на 
развитие на откритите (пазарни) икономики са доста различни. 

 
Стратегическите ресурси и ролята им в световната 

икономика 
 
Високоразвитите държави, или страните на постиндустриал-

ното общество, използват не само своите ресурси, но и ресурсите 
на развиващите се държави. Доскоро тази привилегия бе само на 
постиндустриалните (високоразвити) държави. Днес на световната 
арена се появиха новоразвити държави, основно от Югоизточна 
Азия, като Китай, Индия, Южна Корея, Тайланд, Индонезия, Ма-
лайзия, които също се нуждаят от много ресурси за своите бързо-
развиващи се икономики. 

Кои държави са високоразвити, кои страни – развити, и кои – 
развиващи се, определя Световната банка, която използва показа-
теля „Брутен вътрешен продукт“ на човек от населението. Високо-
развитите държави имат брутен вътрешен продукт (БВП) около 9 – 
10 хил. долара на човек от населението. Развитите държави са с 
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БВП 4 – 5 хил. долара, а развиващите се страни – с БВП под 4 хил. 
долара на човек от населението. 

От стратегическите ресурси първо, най-важно място заемат 
енергийните ресурси. Това са основно природни ресурси. Някои от 
тях са възобновяеми, а други не са. Други важни природни ресурси са 
водите и полезните изкопаеми. От значение за развитието на нацио-
налните икономики все още си остават важни и човешките ресурси. 
Това го доказват държави като Китай, Индия, Бразилия, Индонезия. 

Общите стратегически ресурси от значение за световната ико-
номика, а така също и за националните икономики, са природни и 
човешки. Тези два вида ресурси определят природното богатство на 
всяка държава. За състоянието на стратегическите ресурси за да-
дена икономика определящо е нейното природно богатство. Към 
2015 г. по данни на Световната банка по природно богатство на 
първо място е Русия (около 30 трлн. долара), Канада е на второ 
място с около 10 трлн. долара и САЩ на трето място с 8 – 10 трлн. 
долара. Тази информация е относителна и се променя ежегодно 
поради ръста на населението и черпенето на природните ресурси. 
При всички случаи това природно богатство на отделните държави 
намалява. Увеличение може да има в онези държави, в които все 
още има неразкрити природни богатства. Невъзобновяемите ресур-
си имат опреден капацитет. Например нефтът и газът. Възобновяе-
мите ресурси с течение на времето могат да се възобновяват. Няма 
връзка между наличието на природни богатства и нивото на жизне-
ното равнище в дадена държава. Пример за това е Русия. Тази 
страна с най-големи природни богатства в света има едва средно 
ниво на жизнено равнище. Това съотношение зависи единствено от 
вида на националната икономика (вкл. политическата система) и 
нивото на технологиите на производство. 

В условията на пазарна (открита) икономика конкурентоспо-
собността на продукцията зависи много от това какви са ресурсите 
(местни или внос) и как се ползват те. В голяма степен конкурент-
ността на продукцията зависи и от цената на енергийните ресурси. 
Но факторът ниво на технологиите си остава решаващ. По отноше-
ние на цената на енергийните ресурси най-ефективен се оказва ре-
сурсът газ (природен газ). Основните световни запаси на газ са със-
редоточени в Русия, Тюркменистан и Близкия изток. Запаси от при-
роден газ има и в САЩ и Канада, но те са в малки количества. Не-
отдавна от „Газпром“ заявиха, че те използват съвсем малка част от 
наличния природен газ в Русия. Количествата, които притежава Ру-
сия, са огромни и неизчерпаеми за стотици години напред. 

Вторият вид важен и стратегически енергиен ресурс са камен-
ните въглища. По количество световните запаси превишават тези 
на нефта и природния газ, взети заедно. Тяхното производство оба-
че е по-скъпо и приложението им не е толкова ефективно. По отно-
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шение на каменните въглища с най-големи запаси е Китай. Големи 
количества от каменни въглища имат и Русия, САЩ, Австрия, Кана-
да, Германия, Великобритания, Полша и Индия. 

От възобновяемите енергийни ресурси най-голямо приложение 
има електрическата енергия. Някои видове електрическа енергия се 
получава от природни ресурси (вода, въглища, вятър, слънце), а други 
– от изкуствени енергийни източници (атомната). Високо потребление 
на електроенергия имат САЩ, Китай, Русия, Япония. С много бързи 
темпове се увеличава потреблението на електроенергия в Китай. 

Днес водещи отрасли в световната икономика са електроника-
та и комуникациите. Това са отрасли на „високите технологии“, нау-
коемки отрасли. Водеща и недостижима до момента държава в тези 
технологии са САЩ. Те са лидерът на науката в света и във високи-
те технологии. През последните години (след 2010 г.) Европейският 
съюз разработва мащабна програма в областта на електрониката и 
комуникациите. ЕС изразходва значителни средства за наука и с 
предимство в електрониката и комуникациите. Понастоящем САЩ 
развиват т.нар. „научна икономика“. Почти всеки отрасъл на нацио-
налната икономика в САЩ е високонаукоемен. 

 
Световни икономически форми на сътрудничество 
 
В днешно време световният икономически ред се определя от 

международните икономически и финансови институции (МВФ, СБ и 
др.). В основата е замяната на неолибералния модел с монетарен. 
Монетарният модел се основава на максимално открити (пазарни) на-
ционални икономики, които позволяват свободното движение на тран-
снационалните капитали. Това създава възможности за ускоряване на 
преразпределението на световното богатство в техен интерес. 

Значителна роля за регулиране на световния икономически 
ред имат великите държави. Това са държавите със силноразвити 
икономики – Г-7, Г-8, Г-20. Те организират периодични срещи на ви-
соко ниво за обсъждане на стратегическите проблеми на световна-
та икономика. Тези държави притежават основната мощ в полити-
чески, икономически и демографски аспект. 

През последните години идеята за създаване на т.нар. „сво-
бодни икономически зони“ (СИЗ) стана много модерна. Счита се, 
че тези свободни зони дават широк простор на икономическата ини-
циатива и на предприемачеството. Тези свободни икономически зо-
ни обаче са голям проблем за глобалната геоикономика. В някои 
региони се образуваха съюзи с преференциални, взаимноизгодни 
режими в търговията, което е в противовес на принципите на сво-
бодната търговия и на действията на СТО. В тези свободни зони 
като отделна реалност на световната икономика се разработват мо-
дели на световната търговия и на международните икономически 
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отношения. Основното в тези зони е, че отразяват всички изменения 
в различните форми на либерализация на икономиката. По този на-
чин свободните икономически зони са своеобразни локални модели 
на световноикономическия процес на развитие. В тях се показват 
тенденциите на бъдещото развитие на световната икономика. Те са 
предшествани от свободното движение на търговско-финансовия 
капитал към промишлено-финансовия и накрая към високите техно-
логии. Тяхната история (на СИЗ) се развива в зависимост от конк-
ретната обществено-политическа обстановка в дадена държава или 
регион. В исторически план те са преминали през следните етапи: 

- от древногръцки полиси и свободни европейски градове към 
културно-пазарни отношения в правово свободно общество; 

- от източните модели на свободни градове към големи консо-
лидирани нации; 

- от свободни задгранични зони за икономическо сътрудничес-
тво между региони с различни етноси към социално-културни регио-
ни със световно значение; 

- от зони за свободна търговия в международни икономически 
съюзи. 

Историческият опит при създаването и на свободните иконо-
мически зони показва различните подходи при либерализацията на 
националните икономики по пътя към създаване на свободни па-
зарни икономики и открити демократични общества. Понастоящем 
най-голям ръст отбелязват свободните икономически зони, които са 
от единно етнокултурно пространство. 

Преференциалните регионални икономически зони са дру-
га разновидност на икономически съюзи, които играят също така 
важна роля в световната икономическа интеграция. При тях разви-
тието е свързано с отчитане не само на вътрешните, но и на външ-
ните фактори. 

През последните години се откриват т.нар. „иновационни 
центрове“. Те са с много по-концентриран капитал и много по-
малки по размер от предходните видове икономически зони за сво-
бодно развитие. Иновационните центрове са нещо като експери-
ментални научно-производствени центрове. Тяхната организация е 
свързана с изграждане на нови предприятия на основата на усъ-
вършенствани технологии. Ирландия е изградила технологичен парк 
с включен в нея иновационен център под наименованието „Луме-
рик“. В този иновационен център вече повече от 10 години се осъ-
ществява програмата „Предприемачество и нова технология“, 
предназначена за организации, характеризиращи се с нетрадицио-
нен подход. Програмата има следните по-важни цели: 

- Подготовка на бъдещи предприемачи, способни да открият 
собствени предприятия на основата на нови, усъвършенствани тех-
нологии; 
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- Демонстриране на начини на подготовка и пускане в произ-
водството на изделия, изготвени на базата на нови технологии; 

- Подготовка и съдействие на ръководители на експеримен-
тални предприятия; 

- Съдействие в подготовката и анализа на икономически пла-
нове на експерименталните предприятия; 

- Предоставяне на участниците програми с информация за 
предприемчиви идеи в областта на маркетинга и тяхното приложе-
ние в управлението и др. 

В съвременния свят свободните икономически зони са терито-
рии за делови контакти и за взаимопомощ с партньори в различни 
области на живота. Свободните икономически зони са индикатори 
на международната икономическа интеграция. Те си остават важна 
икономическа форма на либерализация на икономиката и развитие 
на финансово-икономическите връзки между отделни региони и в 
световен мащаб. 

Началото на офшорните зони се постави през 50-те години на 
XX век в САЩ. Целта на тези зони е била да избегнат плащането на 
данъци, такси и мита на компании в собствените си държави, чиято 
собственост са. За развитието на офшорните зони мощен тласък да-
ват транснационалните компании. Те предоставят кредити, които не 
са свързани с националните ограничения. Компаниите, работещи в 
офшорните зони, са юридически независими. Те отговарят пред кре-
диторите не само със своите активи, но и със своята собственост. Те 
винаги имат възможност да заобикалят ограничителните мерки на 
кредитно-паричните регулирания. Могат винаги и по всяко време да 
направят своите финансови операции на пазарите на други държави. 
Най-важното при тях е, че въпросът за източника на международния 
кредит не е свързан с националните ограничения. Тези компании, 
действащи в офшорните зони, избягват контролираните от държава-
та данъци и такси, като сменят много често държавите на регистра-
ция. Голяма част от офшорните компании извличат печалбата си от 
източниците, действащи в държавите на регистрация. 

Офшорните зони основно се създават в малки държави. Има и 
такива във все още съществуващи компании на бивши колониални 
държави (Англия, Франция, Португалия), които колонии днес се во-
дят официално части от тях. 

За голяма част от офшорните зони е характерна политическа-
та стабилност. В много от офшорните зони се гарантира тайната на 
притежателя на компанията. Тези държави, в които са офшорните 
зони, предоставят и постоянно местожителство на притежателите 
на компаниите. Като правило компаниите ползват офшорни зони с 
политическа стабилност, невисока стойност на услугите, съвремен-
на инфраструктура и добра организация на обслужването. На този 
етап са предпочитани най-много Британските Вирджински острови. 
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Днес развитите комуникационни технологии предоставят възмож-
ност да се регистрира компания в офшорна зона (офшорна компа-
ния) само чрез интернет. Представителите на офиса на фирмата, 
извършваща тази дейност, предоставят документите на новорегист-
рираната компания по куриерска поща. Необходимо е единствено 
да се изпратят необходимите пари за регистрация и исканата ин-
формация и всичко останало се получава по куриерска поща. Кли-
ентът получава пакет документи, включващи устава, сертификат за 
освобождаване от данъци, учредителен договор, протокол за назна-
чаване на изпълнителния директор, печат и други необходими до-
кументи за дейност. 

В процеса на глобализация на международните икономически 
отношения голям мащаб придоби валутният пазар. Много рязко нарас-
на необходимостта от мобилен капитал. Съвременните информацион-
ни технологии дават възможност да се централизира управлението на 
потока на капитали в която и да е географска точка на Земята. 

В офшорните зони притежателите на компании могат да мини-
мизират разходите си, а така също и риска, и да предприемат начи-
нания за изпълнение на големи проекти. Офшорните компании са 
важни източници на финансови ресурси. В тях е съсредоточен около 
една четвърт от световния капитал. Офшорната икономика е със-
тавна и важна част от световната икономика. Този вид икономика 
предоставя възможност за уравниловка на икономическото развитие 
в даден регион. В процеса на глобализация на международните връз-
ки на челно място излизат и офшорните банки, както и инвестиционни 
компании, чиито активите са в ценни книжа. Друга характерна особе-
ност за офшорните компании е, че те не са длъжни да извършват 
дейност в държавата, в която са регистрирани (офшорна зона). 

От европейските офшорни зони най-голяма дейност има в 
Швейцария и Кипър (гръцката част). В Швейцария е най-престижно 
създаването на офшорни компании, но в Кипър е най-изгодно. Ки-
пър предоставя много благоприятни условия за развитие на оф-
шорните фирми. Особено голям бум се разрази след разпада на 
Съветския съюз. Днес в гръцката част на Кипър са регистрирани хи-
ляди руски и украински офшорни фирми. Там е съсредоточен огро-
мен руски и украински капитал. Благодарение на това днес Кипър е 
истински икономически рай. Тя е предпочитана офшорна зона, за-
щото бизнесмените могат да съчетават едновременно бизнеса си с 
почивки в идеални туристически условия. 

През 90-те години на XX век практика за избягване или нама-
ляване на данъците е станало прехвърлянето на капитали през гра-
ница в офшорните зони. Основните държави в ЕС с офшорни зони 
са Кипър, Малта, а в Централна Европа това е Швейцария. Тези три 
европейски държави допринасят значително за движението на ог-
ромни капитали през граница, а оттук и за развитието на глобализа-
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цията в световната търговия. Те допринасят много и за развитието 
на международното икономическо сътрудничество. Независимо от 
голямата изгода, която имат Кипър и Малта от свободните зони, 
днес те вече виждат, че офшорните фирми са заплаха и за техните 
национални икономики. 

Свободните икономически зони, както и офшорните зони, днес 
вече се оказват не толкова много печеливши за някои държави, за-
щото в тях наред с онези, които не плащат данъци, се крият и таки-
ва субекти, които трябва да плащат големи данъци. Затова в борба-
та срещу офшорните компании трябва да бъде създаван благоприя-
тен инвестиционен климат за компаниите от самата държава в 
нейната местна национална икономика. 

В началото на XXI век се поставиха основите на новия геоико-
номически ред. Важна предпоставка за господство в него се оказаха 
информационните технологии, където основен играч са САЩ. В 
опита си да догонят лидера в развитието на тази стратегическа об-
ласт и като плацдарм за развитие на високите технологии държави-
те използват технополисите. 
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Началото на съвременната глобализация може да се каже, че 

се поставя със създаването на Организацията на обединените 
нации (ООН). Основна задача на тази организация съгласно нейния 
устав е поддържането и укрепването на световния мир и безопас-
ност и развитие на международното сътрудничество. 

През XX век се оформят основите на световния икономически 
ред. Сред организациите за нов световен икономически ред са Съ-
ветът по международни отношения, Билдербергският клуб и 
Тристранната комисия. 

Съветът по международни икономически отношения е амери-
канска надпартийна организация, създадена през 1921 г. Билдер-
бергският клуб е създаден през 1954 г., а Тристранната комисия – 
през 1973 г. 

През 70-те години на XX век под ръководството на Збигнев 
Бжежински са били разработени няколко варианта за преход към 
единна световна система под ръководството на САЩ. 

Паралелно с тези надправителствени организации за нов све-
товен ред се създават и редица международни финансови и други 
организации за поддържане на световния икономически ред (гео-
икономиката). Такива организации са Международният валутен 
фонд (МВФ) и Световната банка (СБ). Те са положили основите 
на световната валутно-финансова система. Те са основните и най-
важни институции за поддържане на световния икономически ред. 

Освен тези финансово-икономически институции на междуна-
родно ниво работят и други икономически организации. Една от тях 
е Световната търговска организация (СТО), която е приемник на 
Генералното споразумение по тарифите и търговията (ГАТТ). Целта 
на тези организации е да съдействат за отмяна на количествените 
ограничения при вноса, против преференциите и да решават спорни 
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търговски въпроси. Особено внимание СТО отделя на техническите 
бариери в търговията, на субсидиите и компенсаторните мерки. 
Постижения на СТО са унифицирането на документите в междуна-
родната търговия и антидъмпинговите мерки. 

Организацията за икономическо сътрудничество за разви-
тие е друга международна икономическа организация, имаща за 
цел координация на икономическите политики на държавите, участ-
ващи в нея, и оказване на помощ на развиващите се страни. На све-
товно ниво е и Организацията на Обединените нации по про-
мишлено развитие (ЮНИДО). Нейната дейност е свързана със съ-
действие при инвестирането и внедряването на технологии, свърза-
ни с околната среда и ефективното използване на енергията. 

Световно значение има и т.нар. „Римски клуб“. Това е меж-
дународна неправителствена организация, занимаваща се с изс-
ледвания на глобалното развитие. 

Всички тези световни и международни финансови и икономи-
чески организации допринасят за развитието на глобализацията на 
икономиката. 

Глобализацията е обективен процес в съвременната геоико-
номика. Тя е висш стадий на интернационализацията на национал-
ните стопанства, висша форма на взаимодействие на междуна-
родните пазари. 

Глобализацията включва регионализацията и акумулира ефек-
та от геоикономическите полюси. Идеята за глобализацията има 
дълбоки исторически корени. Неолибералната глобализация предс-
тавлява интернационализация на икономиката. Глобализацията спо-
собства за превръщане на науката в производство – знания – стока. 

Привърженици на неолибералната глобализация са предста-
вителите на Чикагската икономическа школа, които са монетаристи. 

Икономическата глобализация е процес на формиране и раз-
витие на единно световно икономическо и информационно прост-
ранство, осигуряващо ускорена обращаемост на капитала и използ-
ване на нови идеи. 

В средата на 80-те години на XX век икономическата глобали-
зация в промишлено развитите държави съсредоточи своето вни-
мание върху необходимостта от преодоляване на световната енер-
гийна криза. Икономическата глобализация получи особено силно 
развитие след разпада на социалистическата система. За стремеж 
към глобална интеграция свидетелстват различните форми на ли-
берални международни икономически отношения. Глобализацията 
започна да се проявява като най-висш стадий на капитализма. Гло-
бализацията на световната икономика представлява по-широко по-
нятие отколкото международната интеграция. 

Икономическата глобализация води към либерализация на об-
ществените отношения. В условията на глобализация световната ико-
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номика се развива като единна цяла икономическа система. В съвре-
менния свят конкурентоспособността на икономиката се определя от 
външни и вътрешни фактори. При сегашните условия на икономическо 
развитие не е достатъчно само да се предоставят някакви преферен-
ции за привличане на външни инвестиции в дадена държава. Необхо-
димо е в тази държава да се създадат конкурентни условия за регио-
нално производство, отчитащо конюнктурата на световните пазари. 

В процеса на икономическа глобализация се заличават разли-
ките между националните икономики. Новата система на управле-
ние на глобалната икономика се създава на международна основа, 
прескачаща националните граници. Системата на глобално управ-
ление е ориентирана към глобалното потребителско мислене. Пот-
ребителят желае да получи продукт с високо качество, ниска цена, 
бърза доставка и максимална надеждност. 

Икономическата глобализация е съпроводена с нарастваща 
либерализация и взаимозависимост между националния капитал, 
стоките и услугите. 

До 80-те години на XX век в икономическата глобализация 
преобладават формите на външната търговия и съвместното пред-
приемачество (съвместните предприятия). През този период между-
народното движение на капитали е слабозастъпено. Фондовите 
борси не влияят значително на националните икономики. Пряката 
интеграция е слаборазвита в кризисните региони. В периода 1980 – 
2000 г. делът на световния експорт на стоки и услуги в глобалната 
икономика е нараснал с 15 – 20 %. 

Една от съвременните тенденции в геоикономиката се явява 
интернационализацията на производството. Тази тенденция позво-
лява транснационалните корпорации да завоюват нови пазари. 

Глобалните търговски комуникации стимулират преноса на 
производства от високоразвитите към развиващите се държави. То-
зи процес е толкова по-голям, колкото повече свободна работна си-
ла има в дадената държава. Това обаче има както положителни, 
така и отрицателни последствия. Вносът на капитали и чуждестран-
ни стоки съсипва местния пазар и пречи на развитието на местната 
икономика повече, отколкото помага. 

В международната конкуренция един от факторите за разви-
тие на глобалната геоикономика с решаваща роля са транснацио-
налните корпорации. Те стесняват степента на свобода и не са под-
чинени на държавна регулация в страната, в която действат. 

След откриване на икономиката си Китай създаде огромен па-
зар на работна сила. В резултат се увеличи международната конку-
ренция както на регионалните, така и на световните пазари. За Ази-
атско-Тихоокеанския регион притокът на задгранични инвестиции се 
увеличи значително. Този регион стана реален световен полюс на 
геоикономиката. 
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Икономическата глобализация се обуславя значително от ин-
формационната революция, от развитието на световните телекому-
никации, електронните системи и всички нови електронни технологии. 

Информационната революция позволи бърз достъп до све-
товните борси, бърза информация за цени, количества, пазари на 
стоки и услуги. Преди това всички тези предимства на глобализаци-
ята не бяха възможни поради това, че те бяха под контрола на вся-
ка отделна държава. Контролираха се от държавите също така и 
международни технологии. Днес информационните ресурси са безг-
ранични. Информационният продукт зависи слабо както от издръж-
ката на производството, така и от конкуренцията. 

Използването на интернационализацията на иновационните 
процеси изостря конкуренцията в новите технологии. Иновационните 
знания се оказаха важен въпрос в глобализацията на икономиката. 

Глобализацията води до разпадане на международното разде-
ление на труда. В същото време глобализацията води до преразпре-
деление на специализацията на международното разделение на тру-
да между многонационалните корпорации. Обединяването на нацио-
налните компании в международни корпорации усилва тенденциите 
на деконцентрация на производството и дава възможност даден вид 
производство да бъде реализирано в различни части на света. 

Глобалната зависимост на трансграничния поток на капитала, 
стоките и услугите способства за по-нататъшната либерализация на 
търговията в световен и регионален мащаб, но и създава интерна-
ционални транспортни коридори. 

Глобализацията усилва влиянието на външните фактори на 
развитие. В условията на открити (пазарни) икономики и свободно 
международно сътрудничество се създават предпоставки за страте-
гическа нестабилност в някои региони. Много често финансовите 
регионални кризи могат да станат световни. Невинаги тези състоя-
ния могат да се прогнозират. В съвременните постзакрити (бивши 
социалистически) икономики външните фактори на глобализацията 
действат много силно и често непредсказуемо. 

В условията на глобализация високоразвитите държави много 
лесно проникват на пазарите на развиващите се държави. Това 
много често води до разоряване на местните икономики. Може би 
единствено държавите от Югоизточна Азия са донякъде защитени 
от влиянието на външните фактори. Това се дължи и на факта, че 
тяхната култура и религия са много специфични и коренно различни 
от европейската и американската. 
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Abstract: When we speak for a procedure witch documentary certifies, that a 

product or personnel management system meets the requirements of a particular 
standard in our minds comes the term „certification“. The study shows that Bulgarian 
companies have a positive attitude towards international standards relating to 
products, personnel and management systems. Constantly growing number of 
certification bodies each year prove their willingness to become competitive in the 
market for goods and services. 
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Терминът „сертификация“ обикновено се свързва с процедура, 

с която документално се удостоверява, че продукт, персонал или 
система за управление съответства на изискванията на определен 
стандарт. 

След приемането на страната ни в Европейския съюз Българ-
ският институт по стандартизация (БИС) става равноправен член на 
Европейския комитет по стандартизация (ЕКС, или както е известен 
с английската си абревиатура, CEN – European Committee for 
Standardization). БИС е представител на България и в Междуна-
родната организация по стандартизация ISO (International 
Organization for Standardization). 

Изпълнителната агенция „Българска служба по акредитация 
(ТА „БСА“) към Министерството на икономиката и енергетиката е 
инстанцията, която е оторизирана да акредитира сертификационни 
и контролни организации. Към 2014 г. сертификационните фирми по 
ISO са тридесет и осем, като най-утвърдени са: Клуб 9000, ТЮФ 
Райнланд България, Intertek и др. Дейността по сертификацията е 
строго регламентирана в пет последователни етапа: 

І етап: Подаване на заявка за сертификация от организацията 
заявител в сертификационна независима организация, която я регис-
трира, анализира и взема решение по заявката. Следва подписване 
на договор и се предоставят необходимите сведения и документи от 
желаещата сертификация фирма. Сертифициращата организация 
определя екип за одит от висококвалифицирани специалисти. 

ІІ етап: Сертифициращата фирма обективно анализира пре-
доставените документи от организацията заявител. 
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ІІІ етап: Подготовка за одит „на място“, който след разработка 
се съгласува с одитиращата организация. Дефинират се отговор-
ностите на всеки експерт от одитиращия екип и се подготвят всички 
необходими документи за одита. 

ІV етап: Одитирането „на място“ се провежда чрез пряко наб-
людение на дейностите на организацията; осъществява се връзка с 
потребители, доставчици и проверка на всички регламентирани до-
кументи на системата за управление. Резултатите и изводите от 
одита се описват в безпристрастен доклад, който се предоставя на 
одитираната страна на заключително съвещание. 

V етап: Приемане на резултатите от одита и изготвяне на сер-
тификат за съответствие (за 3-годишен срок). Подписва се договор 
за последващи надзорни одити. Дейността на сертифициращите 
фирми е регламентирана в следните области и стандарти. 

 
Таблица 1. Област за оценка на съответствието и стандарта 

 
Област за оценка 
на съответствие 

Сертифициращият орган 
да отговаря 

1. Продукт ISO/IEC 17065:2011 
2. Системи за управление ISO/IEC 17021:2011 
3. Персонал ISO/IEC 17024:2003 

 
Източник: ISO. 

 
Основният стандарт, по който са издадени над милион серти-

фиката в световен мащаб, е ISO 9001:2008 „Системи за управление 
на качеството. Изисквания“. Предимствата от сертифицирането по 
този стандарт за организациите са много: 

- гаранция за постоянно качество на стоката/услугата; 
- по-висока конкурентоспособност на фирмата; 
- удовлетворени изисквания на потребителите; 
- търговски предимства на нашия и международния пазар. 
По данни на Клуб 9000 най-голям процент сертифицирани ор-

ганизации по ISO 9001:2008 има в София (48 %), Варна (11 %), 
Пловдив (10 %) от общия брой сертификати. Най-малък е делът на 
сертифицираните по този стандарт в Северозападния регион – 
Монтана, Враца и Видин. 

В световен план най-много сертифициращи фирми по ISO 
9001:2008 има в Китай, Италия и Япония. В България също нараст-
ва броят на сертификатите за съответствие на Системите за управ-
ление на качеството: 
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Таблица 2. Брой сертифицирани фирми по ISO 9001:2008 
 

Година Брой сертифицирани фирми 
2012 3389 
2013 3324 
До 22.08.2014 4705 

 
Източник: „Капиталов пазар“. 

 
Независимо че не всички сертифициращи фирми в България 

дават данни за издадените сертификати, прегледът от предходните 
години до настоящия момент показва, че най-голямата част от тях 
са издадени в следната последователност: 

1) Строителство; 
2) Търговци на едро и на дребно; 
3) Бизнес услуги; 
4) Хранителни стоки, напитки и тютюни; 
5) Други услуги. 
Анализът води до извода, че има голям потенциал за серти-

фициране на фирми, които се намират в долната част на Таблица 3. 
 

Таблица 3. Разпределение на броя сертифицирани фирми по 
отрасли към 22.08.2014 г. 

 
№ Отрасъл Брой фирми 
1 Търговия, ремонт на МПС и домакинско оборудване 558 
2 Строителство 383 
3 Други услуги 363 
4 Електрическо и оптично оборудване 286 
5 Инженерни услуги 271 
6 Обработка на метали и метални продукти 189 
7 Машини и оборудване 169 
8 Информационни технологии 159 
9 Транспорт, съхранение и комуникации 130 
10 Гуми и пластмасови продукти 96 
11 Хранителни стоки, напитки, тютюн 73 
12 Химикали, химични продукти, платове 60 
13 Публична администрация 58 
14 Бетон, цимент, вар, хоросан 47 
15 Образование 44 
16 Текстил и текстилни продукти 41 
17 Некласифицирано производство 31 
18 Печатници 27 
19 Здраве и социални дейности 25 
20 Финансово посредничество, недвижими имоти 23 
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21 Други социални услуги 22 
22 Дърво и дървени материали 22 
23 Хотели и ресторанти 22 
24 Корабостроители 21 
25 Лекарствени средства 20 
26 Електроснабдяване 19 
27 Оборудване за друг вид транспорт 17 
28 Пулп, хартия 16 
29 Преработване 14 
30 Мини и кариери 12 
31 Кожи и кожени изделия 12 
32 Селско стопанство, риболов 11 
33 Водоснабдяване 5 
34 Кокс, петрол 4 
35 Издателства 3 
36 Газоснабдяване 2 

 
Източник: Клуб 9000. 

 
Увеличава се броят на сертификатите по стандарт ISO 

14001:2004 „Системи за управление на околната среда. Изисква-
ния“. Нараства броят на българските фирми, които се стремят към: 

- спазване на държавното законодателство и европейските 
изисквания по отношение на опазването на околната среда; 

- намаляване на енергийните и на суровинните разходи; 
- създаване на сигурност в акционери, персонал, инвеститори 

и общество; 
- избягване на риска от екологични аварии; 
- защитаване на бизнес интересите и повишаване на конку-

рентоспособността. 
ISO 14001:2004 е приложим за всяка организация, независимо 

от големината ѝ и вида на дейността ѝ. В глобален мащаб сертифи-
кацията по този стандарт бележи висок ръст. Причината за това яв-
ление е, че правителствата и бизнесът са все по-ангажирани с кау-
зата за опазване на околната среда на планетата ни. 

В България също се отчита нарастване на броя на фирмите, 
които се сертифицират по ISO 14001:2004 (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Брой на сертифицираните фирми по ISO 14001:2008 
 

Година Брой сертифицирани фирми 
2012 747 
2013 843 
До 22.08.2014 613 

 
Източник: Клуб 9000. 



ИКОНОМИКА 

 81 

Най-много сертифицирани системи за управление по отноше-
ние на опазването на околната среда по ISO 14001:2004 са ситуира-
ни в София (45 %), следвани от Пловдив (12 %) и Варна (10 %). 

Проучването показа, че се засилва интересът на българските 
фирми към въвеждането и сертифицирането на Системи за управ-
ление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ). 
Внедряването и сертифицирането по BS OHSAS 18001:2007 „Сис-
теми за управление и безопасност при работа“ създава условия за: 

- спазване на нормативните документи и закона (Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд, ДВ, бр. 124/1997 г.); 

- създаване на по-безопасна и здравословна работна среда; 
- контролиране на риска за здравето на персонала; 
- намаляване на производствените инциденти; 
- създаване на възможност за свеждане до минимум на бол-

ничните и исковете за обезщетение. 
Изследването показва, че има нарастване на броя на серти-

фикатите по BS OHSAS 18001:2007. 
 

Таблица 5. Брой на сертифицираните фирми по BS OHSAS 18001:2007 
 

Година Брой сертифицирани фирми 
2012 604 
2013 750 
До 22.08.2014 638 

 
Източник: „Капиталов пазар“. 

 
Основният фундамент на стандарта ISO 22000:2005 „Системи 

за управление на безопасността на хранителните продукти. Изиск-
вания за всяка организация от хранителната верига“ е системата 
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – „Анализ на опас-
ностите и контрол на критичните точки“). Съгласно нормативите в 
Европейския съюз и законодателството в България е задължително 
прилагането на НАССР при всички организации от хранителната 
верига. Наблюденията показват, че сертификациите по ISO 
22000:2005 непрекъснато нарастват. 

Стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007 и ISO 22000:2005 са напълно съвместими и могат да се 
обединят в интегрирана система за управление. 

Изследването показва, че българските фирми имат положи-
телна нагласа по отношение на международните стандарти, отна-
сящи се до продукт, персонал и системи за управление. Непрекъс-
нато нараства броят на сертифицираните организации, които с вся-
ка изминала година доказват своята готовност да се превърнат в 
конкурентоспособни участници на пазара на стоки и услуги. 
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RECEIVABLES MANAGEMENT AND CREDIT POLICY 
FOR SMALL BUSINESSES 

 
Desislava Kostova-Pickett, PhD 

 
Abstract: In this article you will learn: How to form credit conditions; How to 

create a process of debt collection; Is factoring your receivables feasible idea for your 
business; When to intervene agency for recovery; How to control claims. Since your 
cash flow will be linked to the level of claims is crucial to the active management of 
your receivables and credit policy. Take the time to learn and develop their policies 
and methods. We begin with a look on the sales cycle and assembly, and then we 
will discuss the introduction/new community your credit policy, collecting your 
receivables and receivables control. 

Key words: credit, takings, business, control, cash flow 
 
В настоящата статия ще се опитаме да отговорим на следните 

въпроси: 
 Как да формирате кредитните си условия? 
 Как да се създаде процес на събиране на вземанията? 
 Дали факторингът на вашите вземания е осъществима идея 

за бизнеса ви? 
 Кога да намесите агенция за събиране на вземанията? 
 Как да контролирате вземанията? 
Ще започнем с поглед върху цикъла на продажбите и събира-

нията, а след това ще обсъдим въвеждането/създаването на ваша-
та кредитна политика, събирането на вашите вземания и контроли-
рането на вземанията. 

 
Преразглеждане на цикъла на продажбите 
 
Оперативният цикъл на вашия бизнес е времето, необходимо 

за завършване на паричния цикъл, с други думи колко време е нуж-
но парите да се обърнат отново в пари в брой. Един бизнес има па-
ри в брой, купува (или произвежда) продукти или предоставя услуги 
и получава заплащане за тях, като по този начин превръщането на 
парите в инвентаризация към вземанията отново се превръщат в 
пари в брой. 
                                                 
* Авторът е преподавател в Калифорнийския университет – САЩ. 
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Цикълът на продажбите е онази част от оперативния цикъл, 
която възниква от момента, в който е направена продажба, до мо-
мента, в който парите са получени. Някои дейности в цикъла на 
продажбите включват: 

 подготовка на фактури за продажбите; 
 контролиране на вземанията; 
 събиране на плащанията; 
 анализ на лошите задължения. 
„Задържането“ в цикъла на продажбите обикновено е при взе-

мането. То представлява парични средства, които ще бъдат полу-
чени в бъдеще, и е много важно за стабилността на вашия паричен 
поток да съберете вземанията си своевременно. 

 
Въвеждане на вашата кредитна политика 
 
Някои бизнеси не трябва никога да се тревожат за вземания-

та. Местният магазин на ъгъла например няма да ви позволи да ку-
пите мляко и хляб сега и да платите по-късно. Тези са известни като 
парични предприятия. Бизнесите, които се занимават единствено с 
плащания при получаване на стоката или услугата, имат по-
непосредствен паричен поток от тези, които приемат кредити. 

Защо който и да било бизнес би поставил кредитни условия? 
Защото това е стандарт в много индустрии. Ако не поставите кре-
дитни условия, при положение, че вашите конкуренти го правят, ще 
се окажете без много работа. Отпускането на кредит на клиентите е 
един от начините за поддържане на конкурентно предимство. 

Все пак има някои реални рискове и разходи при отпускането 
на кредит. Първо, вие носите риска клиентите да не платят. Те ще 
са получили своя продукт или услуга и ще са си тръгнали или умиш-
лено, или заради финансовото си положение. Второ, вие поемате 
разходите по извършването на вземания. Това означава, че вече 
сте понесли разходите при предоставяне на стоката или услугата и 
ще продължите да носите тези разходи, докато клиентът не ви пла-
ти. Това най-вероятно ще изисква да се сдобивате с парични средс-
тва, за да финансирате своите вземания. Стойността на тези парич-
ни средства (лихвата) е цената за извършването на вземания. 

Третият голям разход при вземане представлява разходът за 
поддръжка и контрол на системата. Вземанията трябва да бъдат 
вписани в счетоводните ви книги, те трябва да бъдат контролирани, 
докато не бъдат изплатени, извлечения от сметки трябва да бъдат 
изготвяни и изпращани на клиентите ви и ще бъде необходимо да 
прекарвате време на телефона, опитвайки се да съберете просро-
чените си сметки. 
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При сформиране на кредитната ви политика трябва да балан-
сирате прогнозираната допълнителна дейност, която ще получите 
при предоставяне на кредитните условия, с разходите за поддържа-
не на системата на вземанията. Има три основни компонента, учас-
тващи в създаването на кредитните ви политики: 

 Условия за продажба; 
 Кредитни решения; 
 Политика на събиране на вземанията. 
 
Условия за продажба 
Това установява при какви условия бихте искали да продавате 

своя продукт или услуга. Например вашите условия за продажба 
могат да бъдат плащане с наложен платеж, в който случай няма да 
имате вземания. От друга страна можете да изберете да продавате 
с искане за плащане в срок от определен брой дни. 

Вашите условия за продажба могат също да включват поощ-
рения при ранно плащане или санкции при забавено плащане (или 
понякога и двете). Например можете да решите да зададете 2/10 
нетно 30 като ваши условия. Така съобщавате на клиентите си, че 
ще им направите 2 % отстъпка, ако платят в срок 10 дни, както и че 
в противен случай сметката се дължи в рамките на 30 дни. Това да-
ва стимул на клиентите ви да платят в срок 10 дни, за да получат 
отстъпката. Също така това ви е от полза, защото ще получите па-
рите си на вратата 20 дни по-рано. Ще трябва да решите дали двата 
процента загуба на приходи си заслужава, получавайки парите в по-
кратък срок. В повечето случаи, в които имате външно финансиране 
на вземанията, като цяло си струва. 

Изрично посочете условията за продажба, които сте постави-
ли за своя бизнес, във всички ваши фактури и отчети. Когато се 
срещнете с клиент за пръв път, трябва да обсъдите кредитните си 
политики или да ги запишете в брошура „Добре дошли в нашата 
компания“. Колкото по-ясни сте по отношение на политиките си, тол-
кова по-малко главоболия ще имате в бъдеще. 

 
Кредитни решения 
Друго съображение при определяне на кредитните ви полити-

ки е да се реши на кои клиенти да бъде отпуснат кредит. Не е нужно 
непременно да отпуснете кредит на всекиго. Ако желаете, можете 
да откриете повече информация за клиента (особено за някого, кой-
то ще купува големи количества или големи стойности на стоки или 
услуги от вас). 

Възможно е да се окаже трудно да разберете дали да предос-
тавите кредит на клиент или не. Особено в началните години е въз-
можно да бъде трудно да се каже „Не“ на потенциален клиент. И все 
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пак определянето на политиката за отпускане на кредит ще спести 
много часове от времето ви и усилия да се опитвате да събирате 
вземанията от клиенти, които не плащат. Това е време, което би би-
ло по-добре използвано за търсене на нов бизнес. 

Използвайте петте правила за определяне на кредитоспособ-
ността на един клиент: 

 Характер. Изглежда ли, че клиентът разбира важността на 
това да плаща сметките си навреме? 

 Възможности. Има ли клиентът достатъчен паричен поток, за 
да покрие дълговите си задължения, включително и вашите? 

 Капитал. Дали клиентът разполага със солидна база от акти-
ви, за да покрие дълговете си? 

 Допълнителна гаранция. Клиентът има ли активи, с които да 
обезпечи своя дълг? 

 Състояние. Какво е финансовото състояние на индустрията, 
в която е вашият клиент? 

Следните източници ще ви помогнат да си набавите инфор-
мация за кредитната история на потенциален клиент: 

 Счетоводни отчети. Помолете клиентите си за копие от 
последните им счетоводни отчети. Тогава ще можете да анализира-
те техните основни финансови показатели, за да определите тяхна-
та платежоспособност. Помислете за създаване на стандарт за 
предоставяне на кредит и отпускане на кредит само на онези пред-
приятия, чиито показатели отговарят или надвишават стандарта. 

 Кредитна история с други снабдители. Когато клиент кан-
дидатства за кредит, можете да помолите за препоръки от други 
доставчици. Уверете се, че действително следвате отблизо препо-
ръките. Обадете се на другите снабдители и ги попитайте за отно-
шенията им с клиента, включително колко бързо плаща вноските си 
и като цяло дали клиентът е някой, с когото можете да работите. 

 Агенции за кредитен рейтинг. Има много агенции, които 
при заплащане ще ви предоставят отчет за кредитоспособността на 
даден бизнес или физическо лице. Две от най-големите в Северна 
Америка са Equifax (за физически лица) и Dun & Bradstreet (за биз-
неси). Тези агенции събират информация за бизнеси и физически 
лица от банки, снабдители и други източници и превръщат инфор-
мацията в кредитен рейтинг. Този рейтинг ви помага при определя-
нето на бъдещите навици за плащане на вашия клиент. 

 
Политика на събиране на вземанията 
Третият голям компонент при определянето на кредитните ви 

политики е да решите как ще подходите със събирането на вземания-
та. Колко ефективно се справяте с просрочените сметки ще повлияе на 
паричния ви поток повече от почти всяка друга управленска функция. В 
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един идеален свят би било достатъчно да посочите кредитните си по-
литики върху вашата фактура и клиентът с радост би ви платил в точ-
ното време. Ето някои причини защо това невинаги се случва: 

 Клиентът може би просто е безскрупулен, без никакво наме-
рение някога да плати. Колкото по-скоро бъдете наясно с това и 
предприемете действия, толкова по-вероятно е евентуално да по-
лучите някакви пари. 

 Клиентът може би е разсеян и обръща внимание на сметка-
та, когато той или тя получава извлечение от сметка. В този случай 
колкото по-скоро направите извлеченията по сметки, толкова по-
скоро ще получите парите си. 

 Някои клиенти е възможно да ви използват като източник на 
парични средства. Те могат редовно да плащат в срок 60 или 90 дни 
на доставчиците си, предполагайки, че доставчиците биха допусна-
ли вземанията да се проточат толкова, преди да се заемат сериозно 
със събирането им. 

Отделете малко време, когато установявате своя бизнес, да 
определите своята политика за събиране на вземанията и да се уве-
рите, че клиентите ви са наясно с нея. Например, ако сроковете ви за 
плащане са 30 дни, може би ще пожелаете да изпращате извлечения 
от сметки в началото на всеки месец до всички клиенти, които имат 
неуредени фактури. Това ще включва клиенти, чиито сметки не са 
дължими все още, но това ще бъде любезно напомняне към тях кога 
трябва да бъде платена фактурата им. Поставете ярък стикер или 
друго обозначение, че трябва да бъдат взети мерки при отчетите за 
клиенти със сметки над 30 дни. В много случаи това ще бъде доста-
тъчно, за да бъде платена сметката. При 60 дни закъснение можете 
директно да се обадите на клиента и да обсъдите фактурата с него. 
Колкото и да не искате да обсъждате фактурата с клиентите си, те 
искат да я обсъждат още по-малко, но това би ги подтикнало да пла-
тят сметката. При 90 дни закъснение можете да предадете сметката 
на агенция за събиране на вземания да възстанови парите. 

 
Факторинг на вземанията 
 
Какво се случва, ако вземанията ви са активни и добре плаща-

ни, но просто големият брой вземания вреди на паричния ви поток? 
Единият отговор е факторингът. Факторингът е популярен в 

някои отрасли, но и нещо нечувано в други. При конвенционалния 
факторинг вашите вземания се дисконтират и продават на заемода-
тел. Заемодателят ви плаща дисконтираната сума предварително и 
поема отговорността за събирането на вземанията. Изгодата от то-
ва е, че получавате плащане за вземанията на момента. Но все пак 
има два важни недостатъка: 
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 Възможно е да е скъп източник на финансиране. Ако отстъп-
ката е голяма, използване на пълния размер на вземането в бъдеще 
може да не си струва получаването на вземането с отстъпка сега. 

 Клиентите ви могат да помислят, че сте във финансово зат-
руднение. Клиентът вече плаща на кредитора, а не на бизнеса ви. 
Това може да ги накара да помислят, че сте в несъстоятелност или 
в процес на банкрут. Зависи от индустрията, в която работите. В ня-
кои индустрии факторингът е абсолютно нормален и очакван. 

 
Да наема ли агенция за събиране? 
 
По-рано в статията говорихме какво трябва да се направи със 

закъсняващите сметки (тези над 90 дни). Боравенето с такива кли-
енти може да изчерпи времето, енергията и душата ви. Няма нищо 
по-лошо от това продължително да звъните на клиент, който или не 
отговаря, или се оправдава и дава празни обещания. Ако сте като 
повечето малки бизнеси, е възможно дори да го приемете лично. 

Има много неща за уточняване относно отнасянето на тези 
сметки до агенция за събиране. Повечето такива агенции работят на 
уговорено плащане плюс малка годишна такса. Ако успеят да взе-
мат дължимото от клиента ви, те взимат процент, а останалото 
връщат на вас. Ако наистина смятате, че няма да вземете нищо от 
клиента и не искате да поддържате търговски отношения с тях, то за 
вас няма риск. Оставете професионалистите да се оправят с това. 
Ако обаче искате да задържите връзката с клиента, трябва да по-
мислите по-внимателно относно тази мярка. Повечето клиенти биха 
се раздразнили, че дългът им е стигнал до агенция по събирането. 
Възможно е те да не искат повече да търгуват с вас, било то от 
срам, или от гняв. Много агенции по събирането обаче използват 
много леки подходи в началото, за да запазят отношенията. Те из-
ползват грубите подходи към истинските нарушители. 

 
Следене на вземанията ви 
 
Важно е да следите за промени в средния период на вземани-

ята, защото това може да е индикатор за проблеми. Например, ако 
условията ви на продажба са 30 дни, а средният период на вземане 
е 29 дни, то кредитната ви политика и политиката ви по вземанията 
работят. Ако обаче средният период нарасне до 40 – 50 дни, това 
показва, че на клиентите отнема по-дълго време да платят, и ще 
трябва да преразгледате политиките си. 

Друга гледна точка към вземанията ви е чрез график по дати 
или доклад за забавени вземания. Това е сортиране на вземанията 
ви по търговци. Вземанията са сортирани в графи, обикновено те-
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кущи – 30 дни, 60 дни и 90 дни. Процентът на вземанията във всяка 
графа се изчислява. Ако процентите на забавените вземания започ-
нат да се повишават, това показва проблем и изисква решение. 
Таблица 1 показва пример за такъв доклад. 

 
Таблица 1. 

 
Малка компания ООД 

Сметки за вземания по дати 
29 февруари 2014 г. 

Клиент Текущи 30 дни 60 дни 90 дни Общо 
А 563,12  49,97  613,09 
Б  1712,56   1712,56 
В 197,58    197,58 
Г    798,37 798,37 
Д 47,34 182,89 612,49 19,49 862,21 
Е 1983,67    1983,67 

Общо 2791,71 1895,45 662,46 817,86 6167,48 
% от общите 45 31 11 13 100 

 
Забележете, че 31 % от вземанията са със закъснение от 30 до 

59 дни, 11 % – от 60 до 89 дни, а 13 % – над 90 дни. С други думи 55 
% от всички вземания са закъснели. Ако това нарасне до 65 % нап-
ример, би трябвало да проучите защо клиентите ви плащат по-бавно. 
Бихте направили промени в политиката си или бихте наложили теку-
щата си, както следва. Дори без промяна в процентите, изглежда, че 
има проблем с вземанията, който трябва да се изследва. 

 
Обобщение 
 
 Отделете време при старта на нов бизнес за структуриране и 

формализиране на кредитната и политиката ви по вземанията, така 
че да избегнете проблеми по-късно. 

 Кредитите трябва да се удължават само тогава, когато кли-
ентите отговарят на определени критерии и сте анализирали на-
деждността им. 

 Факторингът е метод за повишаване на краткосрочния капи-
тал, но може да е скъпа форма на финансиране. 

 Мониторингът на забавените вземания и коефициентите ви 
на вземане могат да ви помогнат да забележите бедата, преди да 
повлияе на бизнеса ви в дългосрочен план. 

 
Литература 
1. Higgins, Robert C. Analysis for financial management. New York, 2001. 
2. Mohr, Angeie. Financial management. CA, 2008. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE 
IN OPERATIONAL PROGRAMMES IN THE EU 2007 – 2013 

 
Ass. Desislava Shatarova, PhD 

 
Abstract: The article is a brief analysis of the financial performance of 

individual operational programs (OPs) of the EU over the programming period 2007 – 
2013. For the purpose of analysis used actual data of the Ministry of Finance and 
Management Information System and monitoring of EU Structural Instruments in 
Bulgaria. 

Key words: financial performance, operational programs EU 
 
В края на 2013 г. приключи първият за България програмен 

период 2007 – 2013 г. в усвояването на средствата от ЕС. Това 
предполага извършването на оценка на ефекта и резултатите от 
изпълнението на няколкото хиляди общински проекта. Оценяването 
на постигнатите резултати и констатираните трудности несъмнено 
ще са ключов фактор за вече текущия програмен период 2014 – 
2020 г. 

Сертифицираните разходи по седемте оперативни програми 
(„Транспорт“, „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Конкурентос-
пособност“, „Техническа помощ“, „Развитие на човешките ресурси“ и 
„Административен капацитет“), по Програмата за развитие на селс-
ките райони и по Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибар-
ство“, финансирани със средства от ЕС, за периода 1 януари 2007 – 
31 март 2013 г. възлизат на 33 %. Към 31 май 2013 г. процентът е 37 
на сто, за да достигне към 25 юли 2014 г. 56 на сто от общия бюджет 
на програмите, или ръст от 19 % само за 14 месеца. Това показват 
данни на Информационната система за управление и наблюдение 
на финансовите инструменти на Европейския съюз за България, 
предоставени от Министерския съвет. 

Към 31 януари 2014 г. стойността на изплатените суми по до-
говори на общините като бенефициенти по оперативните програми 
на ЕС възлиза на 2,76 млрд. лв. при сключени договори за 7,55 
млрд. лв. 

Най-много средства до началото на 2014 г. са усвоили общи-
ните в област Бургас – 285,7 млн. лв., а най-малко тези в област 
Кюстендил – 23,2 млн. лв. 
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Най-висока усвояемост се наблюдава в областите Габрово, 
Бургас и София-област, а най-ниска – в областите Русе, Кюстендил 
и Стара Загора. 

Според прогнозите на управляващите органи до края на 2014 
г. размерът на сертифицираните разходи при добро управление на 
системите на европейските фондове трябва да достигне 73 %. Към 
25 юли 2014 г. средствата, които следва да бъдат сертифицирани 
до 31 декември 2014 г., за да бъде изпълнено правилото N+2/N+3, 
са в размер общо на 1 378 273 471 евро. Управляващите органи са 
разработили планове по минимизиране на риска от автоматично 
освобождаване на средства по правилото N+2/N+3, чието изпълне-
ние през следващите месеци трябва да продължи и при необходи-
мост да се актуализират. 

Данните на Дирекция „Национален фонд“ при Министерството 
на финансите по изпълнение на програмите за първото полугодие 
на 2014 г. сочат известно забавяне при изпълнението на ОП „Адми-
нистративен капацитет“ и „Техническа помощ“, много добро изпъл-
нение при ОП „Развитие на човешките ресурси“ и добро изпълнение 
при ОП „Регионално развитие“, „Транспорт“, „Конкурентоспобност“. 

По последни данни от Министерството на финансите към 30 
септември 2014 г. финансовото изпълнение по отделните ОП е, как-
то следва: 

- ОП „Транспорт“, финансирана от ЕФРР (Европейски фонд за 
регионално развитие) и КФ (Кохезионен фонд) – 1 305 176 830 евро; 

- ОП „Околна среда“, финансирана от ЕФРР и КФ – 1 110 145 
383 евро; 

- ОП „Регионално развитие“, финансирана от ЕФРР – 1 136 
048 543 евро; 

- ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от ЕСФ 
(Европейски социален фонд) – 967 987 224 евро; 

- ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“, фи-
нансирана от ЕФРР – 854 666 514 евро; 

- ОП „Административен капацитет“, финансирана от ЕСФ – 
124 781 122 евро; 

- ОП „Техническа помощ“, финансирана от ЕФРР – 37 249 770 
евро. 

Общото финансиране по ОП (финансиране от ЕС и национал-
ното съфинансиране) към 30 септември 2014 г. възлиза на 5 536 
055 385 евро. 

Обобщена информация за финансовото изпълнение по от-
делните оперативни програми за периода 2007 – 2013 г. е предста-
вена в следната таблица: 
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Бюджетът по финансовото изпълнение на отделните опера-
тивни програми е, както следва: 

 
Бюджет 

 

 
 

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на струк-
турните инструменти на ЕС в България. 

 
Договорените средства по отделните оперативни програми са 

представени графично, както следва: 
 

Договорени средства 
 

 
 

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на струк-
турните инструменти на ЕС в България. 
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Реално изплатените суми по седемте оперативни програми са 
представени на следната графика: 

 
Реално изплатени суми 
 

 
 

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на струк-
турните инструменти на ЕС в България. 

 
В общ план анализът на информацията от посочените данни 

на финансовото изпълнение по седемте оперативни програми за 
периода 2007 – 2013 г. показва, че: 

- общият бюджет по седемте оперативни програми за периода 
2007 – 2013 г. възлиза на 15 684 187 340 лв., което включва финан-
сиране от ЕС на стойност 13 052 482 327 лв. и национално финан-
сиране на стойност 2 631 705 013 лв.; 

- общият брой подадени проекти по всички програми е 28 205, 
а броят сключени договори възлиза на 11 750; 

- договорените средства възлизат на обща стойност 21 545 
028 248 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 
18 141 752 241 лв., или общо 115,67 % от бюджета на оперативните 
програми; 

- финансирането по договорените средства от ЕС за седемте 
оперативни програми възлиза на 15 050 944 968 лв.; 

- реално изплатените суми по седемте оперативни програми 
възлизат на обща стойност 10 994 736 653 лв., или 70,10 % от бю-
джета на оперативните програми; 

- финансирането от ЕС по реално изплатените суми е в раз-
мер на 9 269 162 840 лв. 
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Бюджетът по оперативни програми за година е сумата от 
стойностите на европейското и националното финансиране за съот-
ветната година. 

Договорените средства са сумата от стойностите на безвъз-
мездната финансова помощ (БФП) на сключените договори по про-
екти за съответната година с натрупване. 

Реално изплатените суми са сумите от стойностите на реално 
изплатените средства към бенефициенти по приоритетната ос. 

Финансовото изпълнение са договорените средства и реално 
извършените плащания спрямо заложения бюджет за съответната 
година. 

Споразумението за партньорство е основополагащият доку-
мент, който ще даде възможност за инвестирането на над 15 млрд. 
евро в българската икономика чрез европейската солидарност до 
2020 г. Одобрението на Споразумението за партньорство от Евро-
пейската комисия не би могло да бъде факт, ако през последните 14 
месеца не бяха разработени и приети следните стратегически доку-
менти: 

- Стратегия за намаляване на дела на преждевременното на-
пускане на образователната система 2013 – 2020 г.; 

- Стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 
г. Приети са: Национален план за действие по заетостта за 2014 г. 
(декември 2013 г.), Национален план за изпълнение на европейска-
та гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (декември 2013 г.), както и е 
актуализирана Националната стратегия за младежта 2014 – 2020 г. 
(декември 2013 г.); 

- Стратегия за електронно управление в Република България 
2014 – 2020 г. и Пътна карта за нейното изпълнение; 

- Национална стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г.; 
- Стратегия за намаляване на риска от бедствия и Национал-

на програма за защита при бедствия 2014 – 2018 г.; 
- Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 

канализацията в Република България в периода 2014 – 2020 г.; 
- Стратегия за развитие на държавната администрацията 2014 

– 2020 г. с ключов принос за изпълнение на хоризонталното условие 
за административна ефикасност ТПУ 11 и План за изпълнение на 
Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 
2014 – 2015 г.; 

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 
2014 – 2020 г.; 

- Стратегия за развитие на висшето образование в Република 
България за периода 2014 – 2020 г.; 

- Национална здравна стратегия за 2014 – 2020 г; 
- Национална стратегия за развитие на сектора на обществе-

ните поръчки в България за периода 2014 – 2020 г. Приемането на 
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Стратегията за обществени поръчки вече получи висока оценка от 
Европейската комисия. 

В периода април-май 2014 г. Министерският съвет прие и че-
тири постановления, с които установи правната рамка, уреждаща 
основни въпроси за усвояване на средствата от европейските струк-
турни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., както 
следва: 

- Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на 
комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на 
Република България и на програмите, съфинансирани от европейс-
ките структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 
2014 – 2020 г.; 

- Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по прог-
рамите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално разви-
тие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейс-
кия съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за перио-
да 2014 – 2020 г.; 

- Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда 
за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на без-
възмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Евро-
пейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 
механизъм; 

- Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на на-
ционални правила за допустимост на разходите по оперативните 
програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално раз-
витие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, 
за финансовата рамка 2014 – 2020 г. 

Около 5000 проекта, или 70 % от депозираните, са одобрени 
за финансиране. Поради недостиг на финансов ресурс сключените 
договори са около 3800 на стойност над 9,5 млрд. лв., или средно в 
община се изпълняват по 14 проекта за 36 млн. лв. 

Към 31.12.2013 г. размерът на безвъзмездната финансова 
стойност по сключените от общините договори възлиза на 9,1 млрд. 
лв., т.е. общинските договори представляват около 58 % от общия 
ресурс на шестте програми, които бяха достъпни през изминалия 
програмен период. Налице е голям дисбаланс между общо догово-
рените средства и договорените средства с общините по отделните 
програми. Например от 91 % при ОП „Околна среда“ до под 5 % от 
ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

Общините са получили плащания в размер на 3,9 млрд. лв., 
представляващи около 43 % от размера на БФП по сключените до-
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говори. Най-висок ръст на изплатените спрямо договорените средс-
тва отчита ОП „Техническа помощ“ – 69 %, с най-нисък процент – 
под 30, е ОП „Околна среда“. 

Приключилите общински проекти са около 1400 на стойност 
1,3 млрд. лв., или 36 % от броя на сключените договори и под 15 % 
от стойността им. 

Най-голям брой договори има по Програмата за развитие на 
селските райони (над 1300), което се обяснява с големия брой до-
пустими общини по програмата и разнообразието от инфраструк-
турни дейности, получаващи подкрепа по нея. 

Стойността на сключените договори по ОП „Околна среда“ 
възлиза на около 54 % от размера на общо сключените договори, 
което е в резултат на спецификата на програмата, по която се из-
пълняват предимно големи на стойност проекти. 

Общо 57 % от договорения от общините ресурс е за инвести-
ции във ВиК сектора. 9 % са инвестициите в регионалните системи 
за отпадъци. С дял от 8 % са инвестициите в подобряване на среда-
та за живот, следвани от 5 % инвестиции в градски транспорт. Ин-
вестициите в пътна инфраструктура са 4 %, със същия дял са ин-
вестициите в образователна инфраструктура. Дял от по 3 % заемат 
инвестициите в туризъм и социална инфраструктура. Инвестициите 
в здравна, културна и рискова инфраструктура общо са под 5 %. 

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

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

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

Страната ни е изправена пред предизвикателството да насър-
чава конкурентоспособността, базирана на по-висока производител-
ност, при която иновациите, новите умения и устойчивостта са клю-
чови компоненти. Ето защо са необходими формулиране на конк-
ретни политики и прилагане на интегрирани икономически мерки за 
подобряване на достъпа до финансиране, насърчаване на предпри-
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емачеството и иновациите и развитие на всички фактори на конку-
рентоспособността на българските малки и средни предприятия. 

Вече са одобрени и приети новите оперативни програми за 
следващия програмен период 2014 – 2020 г., като общият им бю-
джет, предвиден за финансиране от ЕС, възлиза общо на 6 673 628 
244 евро и национално съфинансиране – на 1 345 569 407 евро. Ус-
пешното изпълнение на заложените приоритетни цели по оператив-
ните програми за новия програмен период и усвояването на пред-
видените средства гарантира на страната ни висок финансов и со-
циален просперитет, както и инвестирането на нови европейски 
средства в икономиката. 
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ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 
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REVIEW PROCESS OF PRICING 

 
Prof. Ivanka Kostova, PhD 

 
Abstract: Giving the reader a brief description of the pricing process as it puts 

in perspective the sequence and the order in which it is conducted successful pricing. 
The article examines the process step by step and ends with a „chart“ to visualize the 
process. 

Key words: pricing, competition, expenses, market, sales 
 
Подготовка на почвата 
 
Важно е да се практикува ценообразуване с положителна наг-

ласа. Независимо от размера на нашия БИЗНЕС, както и на пазар-
ните ни дялове, ние трябва да поемем инициативата и да успеем. 
Нека да разгледаме първата инициатива, която трябва да се поеме. 

 
Кой носи отговорност за ценообразуването във фирма-

та ни? 
 
Вземете командната структура на фирмата. Кой е отговорен 

за вземането на решение за политиката и стратегиите на фирмата 
по отношение на цената? Къде се спират парите? Кой притежава 
основната отговорност, отчетност и власт? 

Отговорите на тези въпроси трябва да бъдат съвсем ясни за 
всички участващи в създаването и изпълнението на фирмената це-
нова политика и практика. 

Тъй като цената е с голямо влияние върху здравето на дохо-
дите на фирмата, ценовата политика е от решаващо значение за 
оцеляването и успеха на всеки бизнес. Толкова много, че цялата 
отговорност и отчетност би следвало да е в ръцете на главния из-
пълнителен директор. Този човек трябва да бъде ръководител на 
група консултанти, избрани въз основа на тяхната печалба и отго-
ворност към фирмата. 

Такива хора ще бъдат открити в една голяма организация на 
позициите на висши мениджъри, маркетинг мениджъри, мениджъри 
по продажбите, изпълнителен директор или поне някой близък до 
него или нея. В по-малките фирми, т.е. т.нар. „малки“ и „средни“ 
предприятия, някои от тези роли е възможно да бъдат добре изпъл-
нявани и от един човек. Каквато и политика да предложат ръководи-
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телят по ценообразуването и неговият екип, те само ще зададат на-
соките, по които останалата част от екипа ще трябва да работи. 

Работата му е да наблюдава и да гарантира следния процес: 
ценообразуване във фирмата и правилното му изпълнение от тези 
на предната линия: 

 
Степен 
на отго-
ворност 

Пос-
ледващо 
събитие

Действия/събития за оптимално изпълнение 
Ценови стратегии 

5 1 Предварителна пълна ангажираност на топ мени-
джърите 

4 2 Създаване на механизми за мониторинг 
3 3 Определяне и разпределяне на ресурсите 
2 4 Възлагане на конкретни индивидуални отговор-

ности на всеки, като се определят 
1 5 Конкретни стъпки, действия и срокове 

 
В рамките на борда на директорите трябва да има реалистич-

на оценка на ролята на ценообразуването в бизнеса им. Ценообра-
зуването е много повече, отколкото фирмата да е „конкурентна“, 
каквото и да означава това! 

Ценообразуването играе динамична роля за фирмата и 
нейните стоки и/или услуги на пазара. Просто като един от аспекти-
те – на клиенти се казва, че цените са най-големият индикатор за 
качеството на продукта. 

Така че в самото начало на тази статия нека фокусираме вни-
манието ви върху цената. 

 
Тайните на правилната цена 
 
По-долу са дадени единадесет твърдения, които представят 

някои много общи мнения по темата ценообразуване. Тези единаде-
сет точки типизират мнения в бизнеса по отношение на общата цена. 

1. Най-ниската цена печели поръчката. 
2. Купувачите са рационални, когато купуват. 
3. Клиентите знаят каква трябва да бъде цената. 
4. Качеството определя цената. 
5. Цената трябва да съответства на конкуренцията, за да успее. 
6. По време на рецесия се увеличават продажбите на продук-

ти с ниски цени. 
7. Започнете с ниска цена, за да спечелите първата поръчка. 

Повишавайте цената при повторни поръчки. 
8. Цената е политика – разходите са факт. 
9. Има редица правила, които осигуряват най-добра ценова 

стратегия. 
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10. Само големите компании могат да контролират цените. 
11. Производителите контролират цените, но клиентите изби-

рат колко да платят. 
 
Каква е структурата на разходите и политиката на фир-

мата? 
 
Това и „пазарът на фирмата“ са неразривно свързани. Те са 

взаимнозависими, но за яснота трябва да се разглеждат отделно 
поне в началото. Какъвто и да е методът на ценообразуване – „над-
ценка“, „пределно ценообразуване“, „ценообразуване, базирано на 
разходите“ и др., основното правило е приходите да надвишават 
разходите. В противен случай фирмата ще фалира. 

В допълнение към безкрайната дискусия за това какъв метод 
да се използва в рамките на фирмата почти неизбежно ще участва 
вътрешната политика. 

Човек, който иска печелившо ценообразуване, ще трябва пър-
во да се справи с два различни типа разходи: 

 Фиксирани разходи, или режийни разходи, са разходи, които 
не се изменят с измененията в цената. 

 Променливи разходи, които се изменят с измененията в про-
дажбите. 

 
Фиксирани разходи 
 
Някои от тези разходи са директно свързани с продукта, с кой-

то се търгува. Те спадат към три категории: 
Първо, разходи, известни като „преки фиксирани разходи“. 

Това са истинските постоянни разходи в определени граници. Те ще 
остават постоянни без значение от обема на търговия. Примери: 

 рента; 
 цени; 
 заплати на работната сила, пряко наета в производството 

или търговията на продукт. 
Втората категория са известни като полуфиксирани разхо-

ди. Тези разходи ще се променят в отделни стъпки във връзка с 
промените в бизнеса. Примери: 

 фирмата наема човек, който да се справи с допълнителните 
продажби при повишено търсене (заплати, коли и др. администра-
тивни разходи); 

 складово пространство, необходимо за съхранение на до-
пълнителни стоки, запаси; 

 допълнителна смяна в завода, така че да се произвеждат 
допълнително продадените обеми; 
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 продуктова реклама. 
Третата категория са непреки разходи, които са разпределе-

ни в цената от главното управление, за да се поделят разходите за 
управление на цялостната дейност. Елементите, които се включват 
в споменатите разходи, са: 

 наеми и поддържане на административните сгради; 
 надници и заплати на работещите в счетоводен отдел; 
 общи разходи за корпоративни изследвания и развитие; 
 корпоративна реклама; 
 лимузината на главния изпълнителен директор; 
 разходи за обслужване на корпоративни покупки и др. 
 
Променливи разходи 
 
Това са разходи, които са пряко свързани с продукта, т.е. еле-

ментите на стоките или услугите, които са предоставени на клиенти-
те на фирмата. Възможно е това да са неща, които се влагат в про-
изводството на стоки и услуги, например суровини, материали, ком-
поненти на продукта, мастило, използвано при принтирането, инс-
талация на блокове и, ако системата е достатъчно добре развита, 
дори електричество и т.н. 

Но дори тези разходи е възможно да не са в пряка връзка с 
обемите. Не е неизвестно, че те (разходите) могат да се повлияят от 
вътрешната политика, която трябва да се наблюдава внимателно. Да 
вземем първия въпрос: отношенията между променливите разходи и 
обема. Често срещан феномен е, че всяко увеличение на обема на 
продажбите на стока ще подобри покупателната способност на този 
купувач. Така че, когато те са източник на консумативи, компоненти и 
др., които са част от променливите разходи, допълнителният обем на 
подобни покупки следва да се трансформира в по-добра покупателна 
способност и така – в по-ниски променливи разходи. 

 
Пазарът на фирмата 
 
Който и да определя ценовите решения в една фирма, той 

трябва да е добре запознат със ситуацията на фирмените пазари. 
Списъкът с десет опорни точки, трябва да се познава. 
Тази информация следва да обхваща отговори на въпроси, 

като: 
1. Колко голям е пазарът? 
2. Доколко конкурентен е той? 
3. Каква е настоящата пазарна цена? 
4. Каква е позицията на фирмата на пазара (пазарен дял)? 
5. Къде са нашите продукти на кривите на: 



ФИНАНСИ 

 103 

 търсенето и предлагането; 
 жизнения цикъл на продукта; 
 внедряването на технологии? 

6. Каква е ценовата еластичност на нашите продукти на тези 
пазари? 

7. Какви са типът и степента на еластичност на цената на 
нашите продукти? 

8. Пазарът е организиран или неорганизиран? 
9. Дали това е пазар, на който нашите продукти са вече нав-

лезли, или е нов пазар? 
10. Каква ще бъде нашата стратегия за проникване? 
Колкото повече знаят мениджърите на компанията, 

толкова по-големи са шансовете им за успех. 
Повечето стратегии се провалят, защото няма необходимото 

ниво на тактическа способност, която да ги направлява в дадената 
област. Следователно главна грижа за ценообразуването е да се 
гарантира, че има оптимално ниво на: 

 познаване на структурата на печалби и загуби на фирмата и 
осъзнаване на опасностите от намаление; 

 проследяване на базата на уменията за калкулиране на вли-
янието на обема и цената на сделката на долната граница за фир-
мата и когато се обмисля отстъпка, представителите на фирмата 
знаят как да калкулират необходимите обеми, за да излязат на чис-
та печалба; 

 тактически умения и способност за водене на преговори. 
Според групата за стратегическо ценообразуване 
Основните причини за повишаване на цената при преговори с 

клиенти трябва да се търсят в начина, по който са заплатени прода-
вачите, и в начина, по който работят оперативните мениджъри. Ако 
тези два елемента се провалят при насърчаването на подходящо 
поведение или при осигуряването на ефективни средства за про-
дажби, продавачите бързо ще се върнат към използването на цена-
та. Проблемът не е с продавачите – той се крие в слабата подкрепа 
зад тях и техните мениджъри. 

Всеки продавач с обем, базиран на квота или бонусна система 
и с някакво ниво на контрол върху крайната цена, ще има естестве-
ния стимул да използва по-ниска цена, за да сключи сделка. Клиен-
тите знаят и се възползват от това предимство при поведението при 
продажби. Продавач, който може да сключи сделка при 10 % отс-
тъпка, ще го прави всеки път. Продавачите все още имат 90 % от 
своя бонус. Проблемът е в това, че често компанията губи 100 % 
или повече от своите печалби при подобни продажби. Този проблем 
може още да съществува при бонусната система, която е базирана 
на печалбата или брутния марж. 
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Продажбени цели 
 
Друга причина за ниската цена и лошата практика при догова-

ряне са тримесечните продажбени цели. Докато нуждата от про-
дажбени цели е очевидна, въпросът, който не се задава често, е: 
Каква е цената на нашите печалби при постигането на тези продаж-
бени обеми? Мениджърите, които притискат продавачите да покри-
ват продажбени цели, често принуждават продавачите да използват 
цената за приключване на сделката или в случаи на големи сметки 
мениджърът може всъщност да поеме задачата да приключи сдел-
ката или може да използва ценовата отстъпка като първична такти-
ка. Такова поведение напълно неутрализира всеки систематичен 
подход към фирменото ценообразуване. 

 
Ценообразуващият 
 
Може би ситуация като подобната може да изисква продава-

чите да са по-добре обучени как да прилагат ценовите тактики и да 
придобият по-добри умения за преговори или фирмата може да се 
замисли дали да наеме по-добри продавачи, притежаващи изброе-
ните качества. Едно е сигурно: конкуренцията се засилва, така че 
способността да се прилагат добри ценови стратегии е ключът към 
оцеляването на всяка фирма. Днес това включва всички нас! 

Ние сме на път да приемем за даденост цялото ръководство 
на ценообразуващия. Вместо това от този момент нататък ние ще 
съсредоточим усилията си върху гледната точка на човек, който 
всъщност определя цената на основните продукти. За по-големите 
малки и средни предприятия това наистина може да е водещ мени-
джър, в скромните по размери фирми обаче това може да е продук-
тов мениджър, мениджър по продажбите, предприемач/собственик 
на фирмата и др. Който и да е, големият въпрос тук е какво следва 
да знае и да направи този човек, за да успее в бизнес играта. 

Той трябва да е сигурен, че се следи и спазва „списъкът с 10 
неща, които трябва да се знаят за пазара“. Пазар, оставен на произ-
вола, ще западне. Подобно явление е неприемливо за когото и да е 
от пазарните играчи и тенденцията следва да се премахне. 

 
Разполовяващата точка 
 
Разполовяващата точка трябва да се изчисли като стойност за 

фирмите. Графичните методи са само за илюстриране на цялостна-
та концепция. Те не са заместители на числовото остойностяване – 
той е по-точен и ще даде на фирмите необходимата информация. 
Екипите по продажби следва да бъдат насърчавани да усвоят тези 
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умения и да са способни да правят проверки на работата си. За 
целта фирмата трябва да има куража да споделя тази информация 
и данни с екипа по продажби. Данните, които се споделят, трябва да 
са достоверни и актуални. 

Елементи 1, 2 и 3 в 10 точка на списъка с неща, които трябва 
да се знаят за пазара, са обект на следващото разглеждане на це-
нообразуването. Как да отговорите на пазарната цена и да бъдете 
печеливша компания, когато вашият бизнес модел не е по-добър от 
този на конкурентите ви, а следователно вашите разходи не са по-
добри от номинала? 

Това вероятно е случаят при повечето обстоятелства: изглеж-
да, че сме на точката, където не можем повече да притискаме раз-
ходите на нашия бизнес. Вниманието ни следва да се фокусира 
върху фирмените пазари, а цените да се съобразяват с конкурент-
ните. За да се победи конкуренцията, се изисква ценообразуване, 
което ще осигури печелившо „конкурентно предимство“. По този на-
чин трябва да бъдат създадени „ценовото позициониране“ плюс 
стабилна стратегия за ценообразуване, които ще бъдат привлека-
телни за нашите клиенти, като в същото време все още е изгодно за 
нашия бизнес. 

Стигнахме до следващата част от процеса, а именно: Как да 
се справим с целевите клиенти? 

Нека приемем, че имаме свободен и отворен пазар, на който 
цената не е ограничена (т.нар. „пакет на цената“) и стойността ще 
допадне на всички клиенти едновременно. Така че ценообразуване-
то на фирмата трябва да е насочено към конкретни пазарни секто-
ри. Ако фирмата е на пазара бизнес-към-бизнес (т.е. търговия меж-
ду компаниите), има много случаи, в които тя ще може да определи 
уникална цена за всеки отделен клиент. Но ако фирмата търгува с 
клиенти, тя ще работи с дистрибутори, продавачи и т.н., т.е. няма да 
е в състояние да обявява уникална цена за всеки клиент. В подобен 
случай най-добрата тактика е да се групират отделните клиенти в 
зависимост от характеристиките. 

 
Ценови позиции 
 
Отношението на фирмата към целевия сегмент често се свър-

зва с ценовата позиция. Каква е възприетата настояща ценова по-
зиция на пазара на фирмата? 

Отговорът на споменатия въпрос се крие в т.нар. „ценова пози-
ция в матрицата“, която се състои от три клетки, или триклетъчна 
матрица на цените спрямо стойността. По-късно споменатата матри-
ца е развита и се превръща в шестклетъчна матрица. Тези клетки от 
матрицата са основа на всяка ценова стратегия. Данните от матрица-
та следва да се съхраняват в информационната система на фирмата. 
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Ценообразуване, базирано на стойността 
 
Ценообразуването, базирано на стойността, е изключително 

силен инструмент за разширяване на бизнеса, завоюване на нови 
пазари и за създаване на пречки за навлизане на конкурентите на 
нашите пазари. Процесът на ценообразуване, базирано на 
стойността, показва как да се използва, и най-вече в какви ситуации 
е подходящо да се използва. 

За клиентите лостовете на стойността се крият в някоя от 
комбинациите на петте елемента от пирамидата на Маслоу. Ако се 
фокусираме върху същността на стойността за бизнеса и как тя е в 
състояние да разграничи един конкурент от друг, предприятията са 
в състояние да изпълнят редица важни неща. 

Първо, фирмите трябва да са в състояние да реагират адек-
ватно на различните конкурентни ситуации с клиентите. 

Второ, фирмите е по-добре да са в състояние да поръчат 
сглобяването на продукта, т.е. „неговите характеристики и ползи“, 
които ще се трансформират в стойност за клиента и ще победят 
конкурентния продукт по представяне и по цена. Подобен подход 
принуждава потребителите да правят своя избор на основата на 
цената или стойността. Проучванията показват, че независимо как-
во говорят по време на преговорите, клиентите предпочитат 
стойността пред по-ниските цени. 

Трето, фирмите вграждат в продукта или услугата специфич-
ни характеристики, за които клиентите ще искат да платят повече. 
Това се превръща в конкурентно предимство за фирмата. 

В този контекст клиентите използват един от трите начина за 
покупка, когато търгуват с бизнес-към-бизнес доставчици: 

 Цената на купувачите – цели се получаването на продукти и 
услуги на възможно най-ниска цена. Това принуждава много достав-
чици да водят агресивна ценова битка за пазарите. 

 Купувачите на стойност търгуват с различни доставчици в 
зависимост от цената и са склонни да платят повече за по-
високостойностните предложения. 

 Купувачите на взаимоотношения разчитат на доставчиците 
да им помогнат да разберат коя оферта е изгодна и са склонни да 
платят висока цена за подобни умения. 

Когато се подготвя за среща с клиент, умният продавач трябва 
да идентифицира възможното поведение на целевия клиент и да му 
предложи подходящ пакет от оферти. Те също е важно да усвоят 
полезни тактики за водене на преговори и да минимизират щетите 
от „купувачите на цени“. Или дори по-лошият случай: когато „купува-
чите на стойност“ са научили, че могат да платят по-малко за висо-
костойностни продукти, като се представят за „купувачи на цени“. 
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Ефективният продавач знае, че само един подход не действа при 
всички клиенти. 

Ключът към този процес е да се представи това, което нашата 
фирма предлага, с подходящите средства, което да гарантира, че 
клиентите, които се ориентират към по-ниските цени, ще са възпре-
пятствани да получат достъп до стоки и услуги с висока стойност. 

 
Продажбено планиране на цената 
 
Продажбеното планиране и подготовката са критични за ус-

пешното ценообразуване. Ценообразуването се осъществява в 
офисите на търговските агенти по целия свят. Добре подготвеният 
отдел по продажби разбира, че задълбоченият анализ и планиране 
са от съществено значение, така че да изместят дискусията от це-
ната към стойността. Не всички клиенти обаче желаят да изместят 
вниманието си. За да постигнат желания успех, продавачите трябва 
да се подготвят за всички преговори на три нива: 

1. Стратегически: разпознаване на ресурсите, които връщат 
най-висока стойност за организацията 

 Какви са съответните данни, които служат като фон за 
сметката? 

 Как нашите продукти ще създават относителна стойност 
и ще са по-добри от конкурентните предложения? 

 Кои са главните членове на центъра за покупки, каква 
роля играят и каква сила имат в процеса? 

2. Преговорен подход: чрез анализиране на проучването, 
как трябва търговският представител да вземе предвид целите и 
разработване на плановете за това: 

 Какво е поведението на клиентите при покупка? 
 Как трябва нашите ключови ръководители да бъдат във-

лечени в сметката, вземайки предвид това поведение? 
 Какъв „продуктов пакет“ трябва да се планира и подготви 

за даден клиент? 
3. Подготовка за преговори: 

 Следвайки горните анализи, как екипът трябва да пред-
ложи съответния пакет от стоки? 

 Как очакваме клиентите да реагират на предложението? 
Това може да е предположение, но то показва разбиране за най-
подходящ продуктов пакет и как подходът би проработил. 

 Като се има това предвид, какъв трябва да е резервният 
ни подход? 
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Заключения 
 
Ясно е, че подобряването на продажбеното планиране и из-

пълнение води до повече приходи, печалби и лоялни клиенти. По-
добно планиране трябва да свързва пакета стойност с правилните 
клиенти по начин, който да отговаря на бизнес нуждите и консума-
торското им поведение. 

Ефективните програми, базирани на стойността, предпазват 
пакетите стойност на фирмите и продават стойност на клиентите, 
което се случва единствено ако фирмата има ниска стойност на 
„марката боец“, с която да обвърже конкуренцията с ниски цени. 

В допълнение нашият продажбен отдел трябва да има подхо-
дящата подготовка и инструменти, за да подкрепи разбирането на 
пазарната позиция на фирмата и стойността на тези оферти и кога и 
как да използва всеки различен елемент. И още продавачите трябва 
да се подпомагат в развиването на по-висши умения, необходими за 
разбирането на желанията на клиентите и производствените проце-
си в клиентските фирми. Те трябва да знаят как техните продукти се 
прилагат за тези операции и как осигуряват стойност на диферен-
циалното предимство пред конкуренцията. 

„Продажбите не се казват!“. То е задаване на въпроси на езика 
на клиентите и изслушване на отговорите. Само тогава нашите 
представители ще могат да предлагат конкурентен продукт и про-
дажбени решения, които да донесат успех на фирмата. 

Мениджърите, които подкрепят горния процес, като развиват 
всеобхватни програми за създаване и достигане на стойност, ще са 
успешни ръководители. Тези програми следва да целят да помогнат 
продавачите да „се придържат към оръжията си“, когато са в сложни 
и трудни преговори. Това не е лесно, но е единственият начин да се 
постигне инициативата в процеса на обмяна на стойност с нашите 
клиенти. 

 
Литература 
1. Костова, И. Управление на ценообразуването. 2011. 
2. Nagle, Tomas, Reed Holden. The strategy and tactics of pricing. New 

Jersey, 1994. 
3. Hirshleifer, Jdiu, David Hirsheifer. Price theory and applications. New 

Jersey, 1997. 
4. Nagle, Thomas T., Reed K. Holden. The strategy and tactics of pricing. 

New Jersey, 1994. 
 



ФИНАНСИ 

 109 

 
ЕВОЛЮЦИЯ В ТЕОРИЯТА 

ЗА ЦЕНИТЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО 
 

ас. Марин Братков* 
 

EVOLUTION IN PRICING THEORIES 
 

Ass. Marin Bratkov 
 
Abstract: The purpose of this paper is to give a short overview of existing in 

different economic eras views on value and price. The idea is to show the evolution in 
comprehension and improving the definition of the price, as well as to present a 
different point of view for the price. 

Key words: price, pricing, pricing theories 
 
Цената като категория е била и е обект на разсъждения от 

страна на много и различни в своите разбирания и гледни точки об-
щественици и икономисти още от дълбока древност. Известни са 
гледните точки за цената на римляните – отразени в Юстиниановия 
кодекс1, които дават по-скоро философско определение на тази ка-
тегория. Първите пó научни опити за даване на определение за „це-
на“ трябва да се търсят при представителите на Класическата ико-
номическа школа (средата на XVIII в. – началото на XIX в.). Трудо-
вите теории за стойността, които разработват представителите на 
тази школа, предлагат някои различни интерпретации на определе-
нието за стойността, но обединяващо е схващането, че стойността 
на дадено благо трябва да отразява количеството на вложения труд 
за неговото производство. В своята книга „Богатството на народите“ 
А. Смит посочва, че: „Действителната цена на всяка вещ, това, кое-
то всяка вещ действително струва на онзи, който иска да я придо-
бие, са усилието и затруднението, необходими за нейното придоби-
ване. Това, което всяка вещ действително струва на онзи, който я е 
придобил и който желае да разполага с нея или иска да я размени 
за нещо друго, са усилието и затруднението, които тази вещ може 
да му спести, и това, с което може да направи впечатление на дру-
гите хора“2. Този цитат неминуемо показва гледната точка на класи-
ците – стойността като израз на вложения труд. Такова разбиране 

                                                 
* Авторът е докторант в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 
1 Юстинианов кодекс – сборник със закони, поставящи законовите рамки в Източна-
та римска империя, издаден по заповед на император Юстиниан I в периода 529 – 
534 г. (първото издание е от 529 г., следват преработки и допълнения). В този сбор-
ник със закони е отразено и схващането на древните римляни за „...справедливата 
цена, която е известна само на Бога“. 
2 Смит, А. Богатството на народите. Книга 1, глава V. 
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от позициите на съвременността изглежда непълно, неточно, дори 
погрешно. Не бихме могли да кажем, че дадено благо – продукт, 
струва само толкова, колкото е стойността на вложения в него труд. 
А къде остава стойността на вложените материали, къде е възнаг-
раждението на предприемача за поетия с производството риск, т.е. 
печалбата?! Ценното в изводите, които прави А. Смит в своята раз-
работка, е, че той разграничава стойността на потребителна3 и раз-
менна. И докато потребителната стойност няма пряко отношение 
към анализа ни, то разменната стойност е тази, която e пряко свър-
зана с цената. Това е така, защото тази стойност отразява количес-
твената пропорция, при която едно благо (с една потребителна 
стойност) се разменя за друго благо (с друга потребителна 
стойност). Тази количествена пропорция на размяната има своя па-
ричен израз и това е цената на тази стока (благо). Разбира се, раз-
съжденията на А. Смит, макар и да са в правилната посока, са огра-
ничени от теоретичните постановки на трудовата теория за 
стойността. 

Дейвид Рикардо прави своя успешен опит да дообогати и 
уточни понятието „стойност“ в контекста на трудовата теория за 
стойността, като отбелязва, че трудът, който определя стойността 
на даден продукт, е този, който е необходим за производството, а не 
трудът, който действително е изразходван за него. Т.е. Рикардо 
прави разграничение между действителна стойност на производст-
вото (разменната стойност на продукта) и неправомерно завишена-
та, нереалната стойност, определена от по-голямото количество 
вложен труд, отколкото е действително необходимият. Това уточне-
ние е наистина важно, защото в противен случай се нарушава пра-
вилната пропорция на размяната: 

 
Благо Х (с потребителна стойност Х, определяща разменната 
му стойност X) да се размени за Благо Y (с потребителна 

стойност Y, определяща разменната му стойност Y). 
 
По друг начин казано, след като определим по-висока размен-

на стойност за благо X вследствие на това, че за формирането ѝ 
сме се базирали на действително вложения в производството труд, 
вместо на този, който е реално необходим (по-малък като количест-
во от действителния), потребителят ще получи нереално малка пот-
ребителна стойност на фона на нереално високата разменна 
стойност (ниска полезност – висока цена). 

Дейвид Рикардо прави още една наистина ценна констатация, 
която дообогатява класическата теория за стойността, а именно об-

                                                 
3 Потребителната стойност на една стока е израз на нейната полезност, на способ-
ността ѝ да задоволява дадена потребителска потребност. 
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вързва стойността на дадено благо с неговата оскъдност, т.е. колко-
то по-ограничен е достъпът на потребителите до даден продукт, 
толкова по-висока би следвало да е неговата разменна стойност. 

Приносът на Карл Маркс към трудовата теория за стойността 
е, че той прави извода, че след като в едно общество се произвеж-
дат най-разнообразни продукти, задоволяващи различни потреб-
ности, в които се влага различен по качество и количество труд и в 
същото време тези блага се разменят едно с друго чрез своите раз-
менни стойности, е логично и правилно за основа на стойността да 
се взема не необходимият за съответното производство конкретен 
вид труд, а трудът (сумарен израз на цялата работна сила в общес-
твото) като цяло. В контекста на казаното е и фактът, че стойността 
на даден продукт е израз на тази част от обществено необходимото 
работно време, която е изразходвана за производството му.4 

Във възгледите на късните класици, визирайки Томас Робърт 
Малтус (1766 – 1834)5, и най-вече в тези на представителите на Не-
окласическата икономическа школа (втората половина на XIX в. – 
началото на XX в.) – Ойген фон Бьом-Баверк6 (1851 – 1914), Михаил 
Иванович Туган-Барановски (1865 – 1919)7, се забелязва замяната 
на понятието „стойност“ с понятието „ценност“. Именно ценността 
(полезността) е в основата на т.нар. „маржинална теория за цените“. 
В разработките на тримата икономисти по-горе се набляга на това, 
че цената (паричният израз на разменната стойност) на дадено бла-
го е функция на полезността му, и то не на абсолютната, а на пре-
делната (маржиналната) полезност.8 Полезността на първата пот-
ребена единица от дадено благо е най-голяма и с всяка следваща 
потребявана единица намалява – това е така, защото потребителят 
вече е задоволил в по-голяма степен или напълно дадена своя пот-
ребност, за която се използва благото, следователно и ценността на 
пределната (маржиналната) единица намалява. Стига се до момент, 

                                                 
4 „Като стойност стоките са само определени количества кристализирало работно 
време.“ – Маркс, К. Капиталът. Т. I. София: Партиздат, 1979. 
5 Английски икономист, социолог и пастор. Автор е на редица книги по икономика, 
сред които се откроява „Принципи на политическата икономия“ (1820 г.). От неговите 
възгледи се повлиява и една от водещите икономически фигури на XX в., а именно 
Джон Мейнард Кейнс. 
6 Австрийски икономист. Един от основоположниците на Австрийската икономическа 
школа. 
7 Един от водещите руски икономисти. Развива своите идеи в края на XIX в. и нача-
лото на XX в. – период, който без съмнение е най-успешният за руската икономичес-
ка мисъл, характеризиращ се с това, че руските учени успешно компилират идеите 
на различните школи, които присъстват в западния икономически свят, и в същото 
време създават свои собствени икономически модели. 
8 Полезността в разбиранията на маржиналистите, а и не само, се свързва със спо-
собността на дадено благо да задоволява определена потребност като цяло. Пре-
делната полезност е тази, която ни предоставя последната допълнително потребе-
на единица от дадено благо. 
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в който потребителят си задава въпроса дали си заслужава да хар-
чи парични средства за закупуване на още една единица благо. От-
тук идват и идеята и тезата на маржиналистите, че цената на даден 
продукт (благо) трябва да се обвърже с допълнителната (пределна) 
полза, която той носи на своя потребител. Погледнати през друга 
призма, идеите на маржиналистите относно определянето на пра-
вилната цена могат да бъдат формулирани по следния начин: пред-
лагането9, изразяващо субективната оценка на продавача за 
стойността на продукта, определя горната граница на цената на да-
дено благо; търсенето10, изразяващо субективната оценка на купу-
вача (потребителя) за полезността, която ще получи при потребле-
нието, определя долната граница на цената на благото. Определя-
нето на пресечната точка на интересите на двете страни – израз на 
пазарната равновесна цена (намира се някъде между двете гранич-
ни цени), става при доминантната позиция на търсенето. Тази рав-
новесна цена, от една страна, е израз на стойността, а от друга, на 
полезността на стоката. 

Алфред Маршал11 е икономистът, който успешно критикува 
схващането на маржиналистите, че в основата на цената на стоката 
стои пределната полезност, защото според него цената отразява 
пределната полезност, която има продуктът за всеки отделен пот-
ребител (индивидуалната пределна полезност), а не пределната 
полезност като цяло, тъй като потребностите и материалните въз-
можности на индивидите са различни. Неговата теория за равно-
весната цена е в основата на съвременното разбиране на тази ико-
номическа категория. Цената, формирана в резултат на въздейст-
вието на всички фактори, влияещи върху пазарното търсене и 
предлагане, той нарича „нормална“, или „равновесна“ цена. Тази 
цена е израз на съответствието между вложените от производителя 
усилия и полезността за потребителите от потреблението на благо-
то. Точката, в която двете страни постигат уравновесяване на инте-
ресите си, – точката на пазарното равновесие, е тази, която опреде-
ля равновесната пазарна цена. 

Една сравнително нова гледна точка за цените е тази, която 
изразяват привържениците на оптимизационните икономически тео-
                                                 
9 Предлагането е детерминирано в голяма степен от направените разходи за произ-
водството – те са тези, които определят стойността на даден продукт. Предлагането 
е едната страна в процеса на пазарното ценообразуване. 
10 Търсенето е детерминирано в голяма степен от полезността (пределната полез-
ност), която потреблението на даден продукт носи на своя потребител. Търсенето е 
другата страна в процеса на пазарното ценообразуване. 
11 Алфред Маршал (1842 – 1924) е виден представител на неокласическата 
икономическа теория. През 1890 г. той издава книгата си „Принципи на политическа-
та икономия“, с която представя пред света теорията за търсенето и предлагането, 
извежда зависимостта на търсенето от цената, известна като „ценова еластичност 
на търсенето“, и поставя фундамента на теорията за пазарната равновесна цена. 
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рии. Според тях: „Цената на стоката е количеството от нещо друго, с 
което ще трябва да се разделите, за да придобиете тази стока“12. 

След като разгледахме съвсем накратко еволюцията във въз-
гледите за цената, можем да посочим и съществуващото съвремен-
но определение за цената. То обобщава тези нейни характеристики, 
изведени от представители на различните икономически епохи, кои-
то не само не са отхвърлени от тези след тях, но дори са развити и 
дообогатени. Цената е икономическа категория, с която се обозна-
чава паричната стойност на ценността на дадено благо (стока) за 
потребителя, т.е. тя е израз на субективната оценка, която потреби-
телят прави на полезността, която благото ще му донесе в потреб-
лението. От една страна, от това как нашият клиент възприема 
стойността на благото (продукта) зависи максималната парична су-
ма – цената, която той би си позволил и би платил за придобиване-
то му. От друга – разходите, които правим за производството и реа-
лизацията му, са тези, които поставят долната граница на цената, 
която би следвало да поискаме за нашия продукт, за да предотвра-
тим реализирането на загуби. Пазарната цена е някъде по средата 
между тези две гранични стойности, тя е там, където интересите на 
двете страни взаимно се уравновесят. Така че най-пълното опреде-
ление за цената, на което следва да се базираме, е, че тя е пари-
чен израз13 на ценността на продукта, формиран в резултат на 
сблъсъка на интересите на двете страни в пазарната размяна – 
търсенето и предлагането, и постигнатия компромис между тях. 
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Фридман е американски икономист и юрист. Син е на Милтън Фридман. През 70-те 
години на XX в. става известен като един от основните теоретици на анархокапита-
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при бартерна сделка. 



доц. д-р Кремена Никовска, проф. д.т.н. Стамен Стамов 

 114 

 
БАЛНЕОЛОЖКИЯТ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ – 
СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 
доц. д-р Кремена Никовска 

проф. д.т.н. Стамен Стамов 
 

BALNEOLOGICAL TOURISM IN BULGARIA – 
STATUS AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT 

 
Ass. Prof. Kremena Nikovska, PhD, Prof. Stamen Stamov, DTS 

 
Abstract: The report presents an overview and a material with information 

nature concerning certain matters about the characterization, status and 
opportunities for development of balneological tourism in Bulgaria. A comprehensive 
analysis of balneological tourism in Bulgaria and commenting on the discussions on 
its definition, characteristics, basic elements of its tourism product and market were 
exposed. The best conditions and opportunities for the development of this 
alternative form of tourism were shown. The emphasis was on the climatic and 
balneological resources in Bulgaria and tourist interest in the product of spa tourism. 
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През последните три-четири години туризмът у нас бележи 
ръст от 6 – 8 % както по отношение на броя на туристите, така и по 
отношение на приходите. Той е един от малкото отрасли, които са 
постигнали такъв успех в условията на криза. Данните показват, че 
отрасълът не бележи спад, а напротив, устойчив ръст [2]. Така през 
2012 г. България е посетена от 6,540 млн. чуждестранни туристи, 
което е с 3,4 % повече спрямо предходната 2011 г. Приходите от 
международен туризъм за 2012 г. възлизат на 2916,6 млн. евро, кое-
то е с 2,2 % повече в сравнение с 2011 г. Държавите от Европейския 
съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за междуна-
родния туризъм на България [8]. 

Балнеотуризмът заема значителен дял от цялостната туристи-
ческа дейност у нас. Някои от проучванията показват [12], че през ля-
тото на 2009 г. СПА/балнеотуризъм са практикували чужденци и бъл-
гари съответно 15 и 9 %, а през зимния сезон (2009 – 2010 г.) – съот-
ветно 54 и 14 %. При това, макар и по-рядко, някои съчетават два ви-
да туризъм – СПА туризма комбинират: с морския (4,4 % от туристи-
те), с културния (3,4 %), с екологичния (2,2 %), със селския (1,0 %), с 
друг (0,5 %). Маркетингово проучване (2007 г.) показва [1], че 30,8 % 
от всички почиващи у нас са практикували СПА релакс. За сравнение 
от другите алтернативни форми туризъм са практикувани: културен 
туризъм (17,6 %); селски туризъм (9,5 %), екотуризъм (4,2 %). Проуч-
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вания сред туроператорите показват [10], че 83,8 % от българските и 
12,3 % от чуждестранните туроператори смятат, че балнео- и СПА 
туризмът в България трябва да бъдат приоритетни видове туризъм. 

Интересът към балнеотуризма расте както от страна на турис-
ти, така от страна на бизнес, професионални съюзи и асоциации, 
правителствени структури и специалисти в туристическия бранш. 

В настоящата публикация е изложен кратък материал с обзор-
ноинформационен характер, касаещ някои въпроси относно харак-
теристиката, състоянието и възможностите за развитие на балнео-
ложкия туризъм у нас. 
 

Определение, характеристика и състояние на балнео-
ложкия туризъм 

 
Възникването и началното развитие на балнеоложкия туризъм 

е свързано с балнеолечението – с посещаването на лековити изво-
ри и ползването на лечебна кал. В България още през римско време 
възникват древни бани край минерални извори. Страната е богата 
на природни дадености за развитие на климато-балнеолечение и 
това се използва за развитие на тази алтернативна форма на тури-
зъм – подходящ климат (Сандански, Костенец, Банкя), минерални 
извори и лечебна кал (Хисаря, Кюстендил, Стара Загора, Велинг-
рад, Несебър) [4, 5, 7]. 

Напоследък в специализираната терминология се налага оп-
ределението „лечебен туризъм“, което трудно се възприема от ре-
дица автори. Дискутира се как да се обобщи наименованието на то-
зи вид туризъм. В зависимост от вида на преобладаващите услуги 
лечебният туризъм се определя като: (а) балнеотуризъм; (б) лечеб-
но-възстановителен; (в) оздравителен; (г) климатолечебен; (д) кли-
мато-балнеотуризъм; (е) здравен туризъм [4, 13, 14]. 

През последните години все по-упорито се говори за здравен 
туризъм като най-широко обхващащо понятие, което включва всички 
варианти на туризъм с профилактичен, възстановителен и лечебен 
ефект. Научните и организационните основи на съвременния здравен 
туризъм за първи път се обсъждат през 1963 г. в Опатия (Хърватско), 
като в него се влага медико-икономическо съдържание. През 1978 г. 
Световната здравна организация (СЗО) по предложение на Между-
народната федерация по балнеология и климатология (ФИТЕК) при-
ема документ за развитието на здравния туризъм, с който се разши-
рява медико-социалното съдържание на този вид туризъм [11]. Спо-
ред Ст. Стаматов (2001) в класификацията на здравния туризъм се 
включва и ваканционният (рекреативен) туризъм, поради което от 
медико-биологичен и медико-социален аспект той класифицира 
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здравния туризъм в три вида: (1) Профилактичен; (2) Профилак-
тично-възстановителен; и (3) Лечебно-възстановителен [13]. 

 
Фиг. 1. Лечебен туризъм – елементи на туристическия про-
дукт и взаимовръзка с други видове специализиран туризъм 
(Ст. Стамов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализирайки дискусиите, ние приемаме, макар и с известен 

резерв и компромис, като най-широкообхватно определение наиме-
нованието „лечебен туризъм“, който дефинираме така: „Лечебният 
туризъм е вид специализиран туризъм, при който се задоволяват 
потребностите на туристите от възстановяване или поддържане на 
психически и физически статус, както и от лечение при използване 
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на различни съвременни методи и програми извън болничните за-
ведения“ [14]. В лечебния туризъм включваме и балнеолечебния 
(балнеоложкия) туризъм като част от него с по-определени и спе-
цифични елементи от туристическия продукт (Фиг. 1). 

Балнеоложкият туризъм се практикува предимно от по-
възрастни туристи (55 – 70 години), които се нуждаят от лечебни про-
цедури, както и от по-млади, имащи дадено заболяване, чието лече-
ние е включено в предлагания пакет услуги на даден курортен или 
хотелски комплекс. Туристите са мотивирани най-вече от климато-
балнеоресурсите на даден регион, които са уникални за него. Другите 
процедури, за които се ползва съответна медицинска и др. техника, 
са на втори план. Напоследък има тенденция към намаляване на 
възрастовата граница към по-млади туристи, мотивирани и от пости-
гане или поддържане на добър физически и психически статус. 

В сравнение с някои от другите специализирани форми на ту-
ризъм тук пазарът на балнеоложкия туризъм е сравнително по-
постоянен. Най-общо би могло да се посочат следните пазарни сег-
менти: (а) Основен пазарен сегмент са по-възрастни хора, имащи 
определени проблеми със здравето си, пътуващи най-вече индиви-
дуално с цел решаване на здравословните си проблеми; материал-
но слабо или средно обезпечени; (б) Друг, немалък, пазарен сег-
мент обхваща туристи, мотивирани от необходимостта или желани-
ето да релаксират – да възстановят или поддържат определен 
здравен статут. Това са обикновено хора на средна или малко под 
средната възраст, живеещи напрегнат, интензивен и наситен със 
стресиращи фактори живот; материално добре обезпечени; (в) Хора 
спортуващи или с професионални травми, във възрастта на активна 
спортна кариера или в края ѝ. Те ползват някои от услугите на бал-
неотуризма; (г) Оформя се нов пазарен сегмент от хора, предимно 
млади и малко над средна възраст, увлечени и от модни тенденции, 
които търсят да ползват различни лечебно-възстановителни услуги, 
подобряващи или подържащи физическите пропорции на тялото им, 
като някои от тях търсят програми за разкрасяване и козметични 
корекции. Този пазарен сегмент е с по-широк обхват и включ-
ва/допълва разнообразни СПА и уелнес услуги. 

У нас преобладават туристи от Германия, Русия, Великобри-
тания, Финландия, Гърция, Франция, САЩ, поради което тези дър-
жави представляват интерес като пазар за балнеолечебен туризъм. 

 
Възможности за развитие на балнеоложкия туризъм у нас 
 
Възможностите и перспективите за развитие на тази алтерна-

тивна форма на туризъм в България могат да се обосноват чрез на-
личието на: (а) природен и антропогенен ресурс за балнеоложки ту-
ризъм; (б) традициите в балнео- и климатолечението у нас; (в) тър-
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сене на продукта на балнеотуризма; (г) институционална и общест-
вена подкрепа на балнеотуризма. 

В настоящата публикация се предоставя обобщена информа-
ция относно двете основни предпоставки: (1) туристически ресурс; и 
(2) туристически поток и интерес. 

Балнеоресурсът е най-важната предпоставка, за да има и да 
се развива балнеоложки туризъм. Балнеотуризмът е традиционен 
елемент от облика на България като туристическа страна. Малко са 
държавите в Европа, които могат да се конкурират с България по 
изобилие и многообразие на термоминерални води с различен фи-
зикохимичен състав и калолечебни суровини. Притежаваме над 550 
находища с 1600 минерални извора (с общ дебит 4900 л/сек.) и на-
ходища на лечебна кал. По състав и предназначение минералните 
ни води се отличават с голямо разнообразие. Имаме общо 56 бал-
неокурорта, повечето във вътрешността на страната и значителна 
част по Черноморието. Притежаваме и уникални райони за клима-
толечение. Налице са възможности за съчетаване на климато- и 
балнеолечение по крайбрежието и удължаване на туристическия 
сезон. Този ресурс създава много добри условия за практикуване на 
балнеоложки туризъм [5, 7, 14, 15]. 

 
Фиг. 2. Практикувани видове туризъм в България, летен 
сезон, 2007 (По Ноема, Лято 2007) 
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Туристическият поток и интерес е другата важна предпос-
тавка, за да има развитие на балнеоложкия туризъм. Напоследък се 
отчита положителна тенденция към нарастване на търсенето и полз-
ването на продукта на балнеотуризма у нас. В сравнение с другите 
алтернативни видове туризъм той е най-желан и ползван от туристи-
те (Фиг. 2) [1]. Това се илюстрира и от изложените в началото на нас-
тоящата публикация данни от социологични проучвания [6, 10, 12]. 

Освен изключително богатия ресурс за балнеоложки туризъм 
у нас и значителния туристически интерес към него, за силното му 
развитие спомага и позитивното отношение на обществеността и 
правителствените институции, сравнително добрата законодателна 
база, както и дейността на някои съюзи и асоциации – Българска 
асоциация по балнеотуризъм (БАБ), Български съюз по балнеоло-
гия и СПА туризъм (БСБСПА) и др. [2, 3]. 

Изложената обобщена информация показва големите въз-
можности, които България има за развитие на балнеоложкия тури-
зъм; вижда се наличието на много добри условия за практикуването 
и утвърждаването на тази алтернативна форма на туризъм. 

 
Обобщение 
 
Направени са обобщен анализ на балнеоложкия туризъм в 

България и коментар по отношение на дискусиите за неговото опре-
деление, особености, основни елементи на туристическия му про-
дукт и пазар. 

Показани са възможностите за развитие на балнеоложкия ту-
ризъм у нас, като е акцентирано на: 

(1) Богатия климато-балнеоресурс, характеризиращ се с изо-
билие и многообразие на минерални води с различен физикохими-
чен състав и калолечебни суровини – над 550 находища с 1600 ми-
нерални извора и находища на лечебна кал; с наличие на 56 балне-
окурорта; с наличие на уникални райони за климатолечение; с нали-
чие на възможности за съчетаване на климато- и балнеолечение по 
крайбрежието за удължаване на туристическия сезон. 

(2) Значителния туристически поток с интерес към продукта на 
балнеотуризма; показано е, че 30,8 % от всички почиващи у нас 
(2007 г.) са практикували СПА релакс, което е значително повече от 
практикувалите други, алтернативни форми на туризъм; аналогични 
са данните и от други социологически и маркетингови проучвания – 
в сравнение с другите специализирани видове балнеоложкият тури-
зъм е най-желан и ползван от туристите. 

Показано е, че балнеоложкият туризъм заема значителен дял 
от цялостната туристическа дейност у нас. Изложената обобщена 
информация показва наличието на много добри условия за практи-
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куването му и големите възможности, които България има за разви-
тието и утвърждаването на тази алтернативна форма на туризъм. 
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Abstract: The report addresses the main issues relative to the management 

of the tourist companies in Bulgaria on the basis of a survey carried out in 400 tourist 
organisations. The four key symbols of a tourist organisation – purpose, 
organizational structure, human resources and attitude to the customer are analyzed. 
Specific suggestions in view of settling the issues are put forth. 
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За България туризмът е важен икономически и социален фак-

тор в настоящото и бъдещото развитие на страната ни. Независимо 
че официалната информация от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма е за по-високи показатели по отношение на 
приходи и туристи, съществуват сериозни проблеми при управлени-
ето на туристическите организации. 

Именно тези проблеми са обект на нашето изследване, реали-
зирано в 400 туристически организации, намиращи се в областите 
Варна, Бургас, Смолян и София. Проведени са интервюта и анкети 
с мениджърите и работещите в тези предприятия в периода януари-
септември 2013 г. относно определянето на най-важните проблеми 
при управлението им. Целта на изследването е формулирането на 
предложения за преодоляването им. 

Приходите от международен туризъм в текущата сметка на 
платежния баланс по данни на БНБ за периода януари-юли 2013 г. 
възлизат на 1 625.6 млн. евро, което е с 3 % повече в сравнение със 
същия период на 2012 г. Разходите на българските граждани за пъ-
тувания в чужбина за периода януари-юли 2013 г. са общо 635.94 
млн. евро, или с 13.6 % повече спрямо 2012 г. През периода януари-
август 2013 г. България е посетена общо от 5 087 232 чуждестранни 
граждани (без транзитно преминалите). Техният брой е с 5.8 % по-
вече спрямо същия период на 2012 г. 

Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, 
като са реализирани 3 805 369 посещения и ръст от 6.4 %, при по-
сещенията с цел гостуване – 141 404 посещения и ръст от 24.9 %. 

                                                 
* Авторът е преподавател в Технически университет – София, филиал Пловдив. 
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Спад има при посещенията с цел бизнес, като са реализирани 662 
657 посещения и спад от 1.2 %. 

През периода януари-август 2013 г. държавите от Европейския 
съюз продължават да са най-важният генериращ пазар на междуна-
роден туризъм за България с относителен дял 59.7 % и общ обем 3 
037 586 туристи (ръст от 1 %) [1]. 

Независимо че броят на чуждестранните туристи е повече в 
сравнение с 2012 г., в редица публикации намират отражение тех-
ните отрицателни отзиви за обслужването по българските курорти, 
недостатъчно добрата инфраструктура, презастроеността и прена-
селеността на терените, липсата на аниматорска дейност и редица 
други проблеми, предопределящи качеството на цялостния турис-
тически продукт. 

Именно това е предизвикателството за проведеното от нас из-
следване по отношение на съществените проблеми при управлени-
ето на туристическите фирми в България. 

 
Резултати от изследването 
 
При съставянето на анкетите и структурата на интервютата 

използваме четирите ключови символа на туристическите организа-
ции – цел, организационна структура, човешки ресурси и отношение 
към клиента [2]. 

По отношение на първия ключов символ – цел на туристичес-
ката фирма, 90 % от интервюираните служители твърдят, че не са 
запознати с планираната бизнес цел от мениджърите. Самите упра-
вители на фирмите в по-голямата си част споменават в интервюта-
та за печалба (70 %), разрастване на бизнеса (20 %) и много по-
рядко (10 %) за качество на обслужването, но не и за планирана 
бизнес цел. За какъв мениджмънт можем да говорим, когато една от 
най-важните му функции – планирането, не се осъществява от ме-
ниджърите на туристическите организации. Именно целта на всяка 
организация символизира производителността, мотивацията, но 
същевременно и доколко ефективно и ефикасно работи тя. 

Организационната структура е вторият изследван ключов сим-
вол. Добре изградената организационна структура е важен фактор 
за ефективното управление, тъй като от това зависят връзките меж-
ду отделните звена, създадените условия за комуникация, както и 
за реализация на целите и стратегиите на фирмите. Ето защо най-
синтезирано организационната структура на управление определя 
точните роли и правомощията на всеки от работещите, управленс-
ките връзки и йерархията и механизма на отчетност и контрол в ор-
ганизацията. За тази цел фирмите разработват длъжностни харак-
теристики на всеки работещ с точните правомощия, задължения и 
отговорности. Резултатите от изследването показват, че мениджъ-
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рите се затрудняват да покажат длъжностните характеристики на 
работещите с различни оправдания от рода на „в процес на разра-
ботване“ и „фирмена тайна“. Отговорите на 90 % от работещите в 
туристическите предприятия, свързани с непознаване на длъжност-
ната характеристика, потвърждават мнението ни, че такива не са 
разработени във фирмите. 

Третият ключов символ на изследването са човешките ресур-
си. От една страна, непрекъснато в медиите работодателите в ту-
ризма поставят проблема за липсата на квалифицирани служители. 
От друга страна, е известно също така, че те снижават критериите 
за назначаване на нови служители, защото в противен случай, както 
казват те самите, щели да останат без служители и хотелът (ресто-
рантът) няма да може да отвори врати за новия туристически сезон 
[2]. 80 % от интервюираните мениджъри посочват като най-важен 
проблем липсата на висококвалифицирани кадри. Отново парадокс: 
търсят се висококвалифицирани човешки ресурси, но при ниско 
заплащане и неизгодни условия на работа. Логично е, че е невъз-
можно да се намерят, с което мениджърите или собствениците об-
ричат клиента да потребява нискокачествено обслужване, оправда-
вайки се с липсата на квалифицирани кадри. През последните годи-
ни тази реалност доведе до драстично спадане на нивото на профе-
сионализма независимо от предостатъчния брой учебни заведения 
по туризъм. 

Последният ключов символ – отношението към клиентите, е в 
пряка връзка с предходния – човешките ресурси. Не е възможно да 
имат добро отношение към клиентите служители, които са без как-
вато и да е подходяща за туризма квалификация. Практически нае-
мен служител в туризма може да стане всеки, стига да търси работа 
и да иска да работи в туристическия бранш. Например такива важни 
показатели, които са сърцевината на професионализма, – внимание 
и уважение към клиента, умения за активно предлагане (вместо па-
сивно изслушване на желанията на клиента), мениджърска компе-
тентност, не се поставят на дневен ред. Като прибавим към всичко 
това шума от строителната техника, музиката от съседните на хоте-
лите заведения за хранене и развлечение и инфраструктурата – пъ-
тищата, информационните табели, допълваме представата за от-
ношението към клиентите. 

Обобщавайки резултатите от изследването, можем да напра-
вим следните изводи за управленските проблеми на по-голямата 
част от туристическите фирми: 

– Нереализиране на основните управленски функции, свърза-
ни с планиране, организация, мотивация и контрол. 

– Неефективната организация, липсата на каквато и да е мо-
тивация на работещите и ниската им квалификация се отразяват на 
качеството на крайния туристически продукт. 
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Конкретните предложения за отстраняването на посочените 
проблеми са: 

– Радикална промяна на нагласите на собствениците и мени-
джърите към основополагащите функции на управление, както и ре-
ализиране на дейностите планиране на бизнес цел, анализ на труда 
и разработване на длъжностни характеристики, използване на раз-
лични техники за мотивиране на работещите, създаване на ефек-
тивни системи за подбор и селекция на човешки ресурси, както и 
системи за оценяване на труда, обучение и развитие на човешките 
ресурси. 

Това е нашето виждане за преодоляване на съществените 
проблеми при мениджмънта на туристическите фирми и за създава-
не на предпоставки за показване на прекрасните природни даденос-
ти и забележителности на България. Приобщаването на страната ни 
към ЕС обуславя нарастващото доверие и интерес към нея и е ва-
жен фактор за включването ѝ като атрактивна туристическа дести-
нация. В тази връзка е необходимо да се преодоляват управленски-
те проблеми на туристическите фирми. 
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Abstract: Combined application of special investigative techniques and 

„protected witness“ will lead to increased efficiency in the collection of indisputable 
information and facts to prove the key version of accusation in criminal proceedings 
in the Republic of Bulgaria. By achieving a synergistic effect in today's conditions 
inspires more confidence in the activities of the operational-search and investigative 
work for reliable suppression of serious and organized crime in Bulgaria. The 
synergistic effect between the special investigative techniques and the „protected 
witness“ – a guarantee for achieving positive results in the course of proof in criminal 
proceedings. 

Key words: synergy, special investigative techniques, „protected witness“, 
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При разглеждането на настоящата тематика ние ще се ръко-

водим от факта, че синергичният ефект между СРС и защитен 
свидетел е гаранция за постигането на положителни резул-
тати в хода на доказването. 

Когато коментираме постигането на синергичен ефект в нака-
зателното разследване на престъпления, свързани с организирана 
престъпност, неминуемо се сблъскваме с неизбежната колабора-
ция1 в прилаганото производство, позната в правните и научните 
среди като Програма „Защитен свидетел“. 

В днешно време е невъзможно да се стигне до положителен 
резултат в доказването от прокурорските, оперативно-издирвател-
ните, разследващите звена, ако не се използва синергията2 между 
двата способа. 

Веднага възникват основателните въпроси защо се стигна до 
търсенето на този синергичен ефект и кои са факторите и условия-

                                                 
1 Сътрудничество (или в научни контексти като колаборация) е акт на съвместна 
работа по изпълнението на общи или индивидуални цели заедно, в екип. 
2 Синергия (синергизъм) е взаимоотношение, при което полученият ефект е 
различен или по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Произлиза от гръцката 
дума συνέργια, означаваща „работят заедно“. 
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та, благоприятстващи детерминирането на неговата неизбежна по-
ява и необходимост от доказване. 

От направените исторически сравнителен анализ и оценка мо-
гат да се формулират следните изводи: 

- В края на Х и началото на ХI век светът припозна процеса на 
глобализация, в който се навлезе и който даде отражение върху ди-
намиката на развитие в секторите на всички области от обществе-
ния живот в световен и регионален мащаб. Глобализацията отвори 
вратите на комуникацията и преноса на стоки, технологии, финанси 
и хора до непознати размери и състояния. 

- Отварянето на каналите на общуване доведе до повишаване 
на нивата на новопроявяващи се съвременни форми на пренос на 
трансгранична тежка престъпност, непозната за територията на 
България до 1990 г. 

- Невиждани размери на ескалационен натиск на престъпност, 
свързана с интелектуални способности, нетрадиционно престъпно 
мислене, мотивационни импулси и високоликвидни бързи печалби – 
поява на нова вълна организирана престъпност. 

- Наказателното право и наказателнопроцесуалната рамка не 
са в състояние да обосноват новите нетрадиционни престъпни под-
ходи. Неглижирането на агентурния подход за сметка на разс-
ледващия доведе до неизползване на възможностите на интегрира-
ния подход в борбата срещу организираната и тежката престъпност. 
Напълно са игнорирани оперативно-издирвателни методи като аген-
турно проникване, легализиране на агентурна информация, комби-
нации за извеждане на агенти от разработка. Премина се само и 
преди всичко към безразборното използване на СРС, даже и за нез-
начителни престъпни прояви и за политически и лобистки цели. 

- Докладът на Европейската комисия за мониторинга на вът-
решния ред и правната система през юли 2013 г. поставя на преден 
ред въпроса за неудовлетвореността на европейската общност от 
резултатите в борбата с корупцията и организираната престъпност 
на държавните и специализираните органи в нашата страна. 

- Обществените очаквания неминуемо предизвикаха предпри-
емането на законодателни промени и мерки, с които през 2010 г. в 
НПК се направиха промени и в чл. 177, ал. 1 и 2, се създадоха ре-
ални условия обвинението и присъдата вече да могат да се основа-
ват на данните, събрани в съвкупността СРС и свидетели с тайна 
самоличност.3 

С НПК законодателят успява да запълни съществена празнота 
в сектора на доказването в наказателния процес. 

                                                 
3 Христов, В. Оперативно-издирвателни предизвикателства пред програмата 
„защитен свидетел“ в наказателния процес (социологическа рефлексия). Варна: 
Черноризец Храбър, 2014, с. 12. 



ПРАВО 

 127 

Позоваването вече върху силата и мощта на способностите на 
двата способа – ползването на СРС и защитения свидетел, в нераз-
ривната им едновременна свързаност довежда до постигане на ин-
формационните усилия на съответните оперативно-технически и 
оперативно-издирвателни, прокурорски, разследващи и съдебни 
органи. С това се разкрива уникална възможност в реални условия 
при разследване на организираната престъпна дейност да се пос-
тигне уникален синергичен ефект на основата на колаборацията 
между потенциалите на гласното доказателствено средство защи-
тен свидетел и способа за доказване СРС. 

Ролята и мястото на СРС и защитения свидетел в доказването 
в наказателния процес са безспорно актуални за постигане на по-
ложителни резултати в наказателното производство по тежки умиш-
лени престъпления и защита на националната сигурност. Докато 
служителят под прикритие намира своето място и защита в ЗСРС, 
то законодателната база за използването на защитения свидетел 
трябва да търсим в други нормативни актове. Веднага обаче трябва 
да се изтъкне, че служителят под прикритие е един от елементите 
на обобщеното понятие „защитен свидетел“. Трудностите и опас-
ностите в тяхната работа са практически еднакви. Поради това за 
тяхната защита често се налага използването на някои от оператив-
ните способи при прилагане на специалните разузнавателни средс-
тва – преди всичко наблюдение, подслушване и проследяване. 

В Наказателния кодекс – Особена част, Глава първа „Прес-
тъпления против републиката“, Раздел IV „Други престъпления“, чл. 
109, гласи: 

„Чл. 169. (1) Който образува или ръководи организация или гру-
па, която си поставя за цел да извършва престъпления по тази глава, 
се наказва с лишаване от свобода до дванадесет години, но не пове-
че от наказанието, предвидено за съответното престъпление. 

(4) Участник в организацията или групата, който доброволно 
се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е из-
вестно за организацията или групата, и по този начин съществено 
улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъп-
ления по тази глава, се наказва при условията на чл. 55. 

(5) Не се наказва участник в организацията или групата, който 
доброволно се предаде на властта и разкрие организацията или 
групата, преди да е извършено от нея или от него друго престъпле-
ние по тази глава“. 

Подобна е формулировката в чл. 169 г от Глава трета „Прес-
тъпления против правата на гражданите“, Раздел III „Престъпления 
против политическите права на гражданите“: 

„Чл. 169 г. (1) Който образува или ръководи група, която си 
поставя за цел да извършва престъпления по този раздел, се наказ-
ва с лишаване от свобода от една до осем години. 
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(3) Участник в групата, който доброволно се предаде на органи-
те на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата, и по 
този начин съществено улесни разкриването и доказването на из-
вършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55. 

(4) Не се наказва участник в групата, който доброволно се 
предаде на властта и разкрие групата, преди да е извършено от нея 
или от него друго престъпление по този раздел“. 

Освобождаване от наказателна отговорност може да има и по 
Глава десета „Престъпления против реда и общественото спокойствие“: 

„Чл. 321. (1) Който образува или ръководи организирана прес-
тъпна група се наказва с лишаване от свобода от три до десет години. 

(2) Който участва в такава група се наказва с лишаване от 
свобода от една до шест години. 

(3) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел 
или с цел да върши престъпления по чл. 243, 244 (за изготвяне или 
пласиране на неистински парични знаци, пощенски и таксови марки, 
облигации, държавни ценни книжа и др. платежни  инструменти), чл. 
253 (за финансова операция или сделка с имущество, придобито 
чрез престъпление или друго общественоопасно деяние), чл. 280 
(за превеждане през границата на страната на отделни лица или 
групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта), 
чл. 337, чл. 339, ал. 1 – 4 (за производство, преработка, видоизме-
няне, ремонт, разработка, съхраняване, търговия, транспортиране, 
внос или износ на взривни вещества, огнестрелни, неогнестрелни, 
химически, биологични или ядрени оръжия), чл. 354 а, ал. 1 и 2, чл. 
354 б, ал. 1 – 4, и чл. 354 в, ал. 1 (за производство, преработка, при-
добиване или съхранение на силнодействащо или отровно вещест-
во, което не е наркотично вещество, наркотични вещества или техни 
аналози, за засяване или отглеждане на растения от опиев мак и 
кокаинов храст или растения от рода на коноп) или в нея участва 
длъжностно лице, наказанието е: 

1. по ал. 1 – лишаване от свобода от пет до петнадесет години; 
2. по ал. 2 – лишаване от свобода от три до десет години. 
(4) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се пре-

даде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно 
за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление“. 

Защитата на лицата във връзка с наказателно производство е 
с висока обществена значимост в борбата с тежката престъпност. 
След обезличаване на ролята на секретния сътрудник като надеж-
ден източник на значима информация за разследването защитеният 
свидетел остава единствената информационна фигура наред със 
СРС, която може да предостави на съдебните органи ценни данни и 
факти, въз основа на които да се изготвят безспорни и високона-
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деждни доказателства.4 С направените промени в НПК през 2010 г. 
в допълнение на разпоредбата на чл. 177 (1) „Обвинението и при-
съдата не могат да се основават само на данните от специалните 
разузнавателни средства“. 

„(2) В наказателното производство не могат да се ползват ре-
зултати, получени извън направеното искане по чл. 173, освен ако 
не съдържат данни за друго тежко умишлено престъпление по чл. 
172, ал. 2.“ 

Технологията за разпит на свидетел е уточнена в чл. 139 – 141 
от НПК. По-важните моменти акцентират върху: 

- Преди разпита трябва да се установи самоличността на сви-
детеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите 
участници в производството. В случаите, когато се разпитва защи-
тен свидетел или служител под прикритие, в протокола се вписва 
идентификационният номер на свидетеля вместо данните за само-
личността. 

- Органът, който извършва разпита, трябва да покани свиде-
теля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отго-
ворността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, да-
де неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като 
му разяснява правото по чл. 121 от НПК, съгласно който свидетелят 
не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които би-
ха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходя-
щи, низходящи, братя, сестри или съпруг, или лице, с което той се 
намира във фактическо съжителство. 

- Свидетелят трябва да даде обещание, че добросъвестно и 
точно ще изложи всичко, което знае по делото. Съгласно чл. 119 от 
НПК обаче съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестри-
те на обвиняемия и лицето, с което той се намира във фактическо 
съжителство, могат да откажат да свидетелстват. Свидетелят изла-
га във форма на свободен разказ всичко, което му е известно по де-
лото. Той прави обясненията си устно и непосредствено пред съот-
ветния орган. Разпитът се извършва през деня, освен когато не тър-
пи отлагане. 

- Разпит на свидетел извън страната може да се извърши и 
чрез видеоконференция или телефонна конференция в съответст-
вие с разпоредбите на НПК. Разпит на свидетел, намиращ се в 
страната, чрез видеоконференция или телефонна конференция мо-
же да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното про-
изводство – при условията и по реда на чл. 223, съгласно който това 

                                                 
4 Наказателнопроцесуален кодекс. Обн. ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 
29.04.2006 г., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. бр. 101 от 
28.12.2010 г., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., 
изм. и доп. бр. 70 от 09.08.2013 г., в сила от 09.08.2013 г., бр. 71 от 13.08.2013 г. 
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е допустимо, когато съществува опасност свидетелят да не може да 
се яви пред съда поради тежка болест, продължително отсъствие от 
страната или по други причини, които правят невъзможно явяването 
му на съдебно заседание, а също и когато е необходимо да се зак-
репят показания на свидетел, които са от изключително значение за 
разкриване на обективната истина. Разпитът се извършва пред съ-
дия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанци-
онния съд, в района на който се извършва действието. При тези об-
стоятелства обаче делото не се предоставя на съдията. В този слу-
чай разпитът се извършва в съответствие с разпоредбите на кодек-
са, като самоличността на свидетеля се проверява от съдия от пър-
воинстанционния съд по местонахождението на свидетеля. В до-
пълнение на това при разпит на свидетел с тайна самоличност ор-
ганите на досъдебното производство и съдът го разпитват, като 
вземат всички възможни мерки за запазване в тайна на неговата 
самоличност, включително когато се провежда разпит на свидетел 
чрез видеоконференция или телефонна конференция. 

Разпит по реда на чл. 139, ал. 8 (чрез видеоконференция или 
телефонна конференция), на свидетел с тайна самоличност се из-
вършва при променен глас, а чрез видеоконференция – и при про-
менен образ на свидетеля. Преди началото на разпита съдия от 
първоинстанционния съд по местонахождението на свидетеля удос-
товерява, че разпитваното лице е същото, на което е даден иден-
тификационният номер на защитен свидетел съгласно чл. 123, ал. 4, 
т. 6 от НПК. 

Горните мерки се прилагат съответно и при разпит на лица, по 
отношение на които: е взета мярка за защита по чл. 6, ал. 1, т. 3, 4 и 
5 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказател-
но производство, т.е. свидетелят временно е настанен на безопасно 
място; има промяна на мястото на живеене, мястото на работа или 
учебното заведение или настаняване в друго място за изтърпяване 
на наказанието; извършена е пълна промяна на самоличността. 

Подобна е практиката за извършване на разпит на служител 
под прикритие като свидетел. Разпит на служител под прикритие 
като свидетел се извършва също като се променя гласът, а при ви-
деоконференция – и образът на разпитвания служител под прикри-
тие. Преди началото на разпита обаче ръководителят на структура-
та, която осигурява и прилага разследването чрез служител под 
прикритие, или оправомощено от него лице свидетелства, че раз-
питваното лице е същото, на което е даден идентификационният 
номер и за което е получено разрешение от съда. Към протокола за 
разпит се прилагат искането за използване на служителя под прик-
ритие и разпорежданията по чл. 174, ал. 6 и чл. 175, ал. 2 от НПК. 
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С приемането на Закона за защита на лица, застрашени във 
връзка с наказателно производство5 (ЗЗЛЗВНП), правният режим за 
защита на свидетеля е постановен в отделна част от НПК, действащ 
от 29.04.2006 г., и по-конкретно в чл. 1236: 

(1) Прокурорът, съдията докладчик или съдът по искане на 
свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата неза-
бавна защита, когато са налице достатъчно основания да се пред-
полага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може 
да възникне реална опасност за живота или здравето на свидетеля, 
на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, 
с които се намира в особено близки отношения. 

(2) Защитата на свидетеля е временна и се осъществява чрез: 
1. осигуряване на лична физическа охрана от органите на Ми-

нистерството на вътрешните работи; 
2. запазване в тайна на неговата самоличност. 
(3) Лична физическа охрана може да се осигури и по отноше-

ние на възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с ко-
ито свидетелят се намира в особено близки отношения, с тяхно съг-
ласие или със съгласие на законните им представители. 

(4) В акта на съответния орган за осигуряване на защита на 
свидетеля се посочват: 

1. органът, който го издава; 
2. датата, часът и мястото на издаване; 
3. обстоятелствата, които налагат осигуряването на защита; 
4. видът на взетата мярка; 
5. данните за самоличността на лицето, чиято защита се оси-

гурява; 
6. идентификационният номер, който се дава на лицето, чиято 

самоличност се запазва в тайна; 
7. подписите на органа и на лицето. 
Непосредствен достъп до защитения свидетел имат само съ-

ответните органи на досъдебното производство и съдът, а защитни-
кът и повереникът – ако свидетелят е посочен от тях. Мерките за 
защита по ал. 2 се отменят по молба на лицето, по отношение на 
което са взети, или при отпадане на необходимостта от прилагането 
им с акт на органа по ал. 1. За опазване на живота, здравето или 
имуществото на лицата по ал. 1, които са дали писмено съгласие за 
това, могат да се използват и специални разузнавателни средства. 

                                                 
5 Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. 
Обн. ДВ, бр. 103 от 23.01.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 82/16.10.2009 г. 
6 Наказателнопроцесуален кодекс. Обн. ДВ, бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 
14.06.2013 г., изм. и доп. бр. 70 от 09.08.2013 г., в сила от 09.08.2013 г., бр. 71 от 
13.08.2013 г. 



д-р Илин Савов 

 132 

В срок до тридесет дни от вземането на мерките за защита 
прокурорът или съдията докладчик може да предложи включването 
на свидетеля или на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, 
съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения, в 
програмата за защита при условията и по реда на Закона за защита 
на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. 

Изключително важна е защитата на информацията, придобита по 
време на разследването. Този казус е регламентиран в чл. 198 от НПК7: 

„(1) Материалите по разследването не могат да се разгласяват 
без разрешение на прокурора. 

(2) Когато е необходимо, органът на досъдебното производст-
во предупреждава срещу подпис лицата, които присъстват при из-
вършване на действията по разследването, че не могат да разгла-
сяват без разрешение материалите по делото и в противен случай 
носят отговорност по чл. 360 от Наказателния кодекс.“ 

От всичко, посочено дотук, е видно, че законът урежда условия-
та и реда за осигуряване на специална защита от страна на държава-
та на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и на 
лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със 
средствата, предвидени в Наказателнопроцесулния кодекс (НПК) на 
Република България. Със закона се преследва целта да се подпомага 
борбата с тежката и с организираната престъпност, като осигурява 
безопасността на лицата, чиито показания, обяснения или информа-
ция са от съществено значение за наказателното производство. В по-
вечето случаи става въпрос за лица, явяващи се в някои от следните 
роли: очевидци, съизвършители, съпомагачи, съидейници, поръчите-
ли на престъпления, случайни присъстващи, информационни източ-
ници, излежаващи ефективни присъди в затвори и общежития у нас 
или в чужбина, които се окачествяват почти винаги като „ключови сви-
детели“, споделящи ценна информация, имаща значението на безс-
порно доказателство по разглежданото знаково дело, т.е. с тяхното 
ползване се стига до разплитане на възела от най-съществените въп-
роси в конкретния наказателен процес. В качеството на защитен сви-
детел понякога попадат секретни сътрудници, доверени лица, рези-
денти, осведомители и други информационни връзки на оперативно-
издирвателните, разузнавателните и контраразузнавателните служби, 
както и източници на партньорски структури и др. От изключително 
важно значение в тези случаи е да се съхрани тяхната секретна мисия 
на контакт с оперативните звена. Намирането на подходящи лица, ко-
ито да се явят като информационни източници и да бъдат привлечени 
в качеството им на защитен свидетел, е важен ангажимент и основна 

                                                 
7 Наказателнопроцесуален кодекс – бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 32 от 27.04.2010 г., в 
сила от 28.05.2010 г., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. и доп. бр. 
70 от 09.08.2013 г., в сила от 09.08.2013 г., бр. 71 от 13.08.2013 г. 



ПРАВО 

 133 

задача, която стои за изпълнение пред оперативно-издирвателните, 
контраразузнавателните и разузнавателните служби в страната. Едва 
след тяхното откриване, издирване и евентуалната им оперативна 
подкрепа те биват „поканвани“ да сключат споразумение с органите на 
прокуратурата или съда. Целесъобразно е да отбележим, че този от-
рязък от оперативно-издирвателната дейност е съществена входяща 
част от подготвителния етап на процеса „включване в програмата и 
изпълнение на комплекса от мерки за специална държавна защита на 
защитен свидетел“8. 

Безспорна е и актуалната значимост на използването на глас-
ното доказателствено средство защитен свидетел за постигане на 
положителни резултати в наказателното производство по тежки 
престъпления. Вярата на хората в съдебната власт ще се възстано-
ви в онези моменти, когато действително започне последователно 
да се работи за повишаване на доверието на обществото към тези 
лица, които, носейки кръста на своето собствено благополучие, 
споделяйки възможностите да се простят със собствения си живот и 
здраве, поемат тежката орисия на защитен свидетел, лице с тайна 
самоличност, поставящо себе си и своите близки в тотална изола-
ция от обществения живот. 

Защитените свидетели следва да бъдат уважавани, подкрепя-
ни, надеждно и сигурно опазвани от държавата с оглед на гаранти-
ране на висока ефективност в дейностите за лична безопасност и 
спокойствие на тях и близките им по всяко време и във всички прос-
транствени граници до края на житейския им път. 

Анализът на използването и прилагането на специалните раз-
узнавателни средства като способ за доказване показва, че те са 
един от най-стойностните инструменти в хода на доказването в на-
казателния процес. Независимо от този факт, със събраните в усло-
вията на прилагането на СРС данни съгласно разпоредбите на НПК 
(чл. 177, ал. 1) обвинението не може да бъде реализирано. СРС са 
средство с големи способности и обективни възможности, но са не-
достатъчни за разкриване на организирана престъпност. 

СРС са сериозна подкрепяща опора за другите доказателст-
вени средства и способи за събиране на доказателства. Съгласно 
чл. 136, ал.1 от Глава четиринадесета от НПК способите на доказ-
ване са разпитът, експертизата, огледът, претърсването, изземва-
нето, следственият експеримент, разпознаването на лица и предме-
ти и специалните разузнавателни средства. 

Съществува и изключение на способите по ал. 1 по отношение 
на адвокати и нотариуси, спрямо които се прилагат разпоредбите на 

                                                 
8 Христов, В. Оперативно-издирвателни предизвикателства пред програмата 
„защитен свидетел“ в наказателния процес (социологическа рефлексия). ВСУ „Чер-
норизец Храбър“, В., 2014. 
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Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност. 

В досъдебното производство в присъствието на поемни лица 
се извършват огледът, претърсването, изземването, следственият 
експеримент и разпознаването на лица. Съгласно ал. 2 поемните 
лица се избират от органа, извършващ съответното действие по 
разследването, между лица, които нямат друго процесуално качест-
во и не са заинтересовани от изхода на делото. 

От 1990 г. насам многобройни са случаите, при които събрани-
те данни, касаещи организираната престъпност, чрез СРС и разпи-
саните в НПК процесуални способи увисват пред съда, след като 
другите способи за доказване блокират по същество или се компро-
метират в процеса. Най-често повечето свидетелски показания би-
ват игнорирани въз основа на „отказ от свидетелстване“, „неправил-
ни позиции на поемни лица“, на експертизи на вещи лица или неявя-
ване на очевидци и други лица в наказателното производство. За 
премахването на тази слабост в НПК законодателят инициира про-
мени през 1997 г. и въведе в правния свят фигурата на „разколеба-
лия се съучастник“, свидетел, разколебалия се съизвършител, „за-
щитеното лице, таен свидетел, защитения свидетел“. За първи път в 
наказателното правно пространство се появи гласното доказателст-
вено средство защитен свидетел през 1997 г., когато с приетия Закон 
за изменение и допълнение на НПК, обн. ДВ, бр. 64/1997, вече стана 
реалност като нов инструмент в ръцете на органите на доказване. 
Независимо от настъпилите промени в чл. 124 от НПК остана текс-
тът, че обвинението и присъдата не могат да се основават само на 
свидетелски показания (защитен, таен свидетел, свидетел с тайна 
самоличност) по реда на чл. 141, 141 а от НПК – разпит на свидетел 
с тайна самоличност. Значително бе намалена доказателствената 
сила на данните, получени поотделно, при използването на СРС, от 
една страна, и по Програмата „Защитен свидетел“, от друга. Това 
състояние на процеса на доказване е запазено до 2010 г. 

Значителните трудности в разследването и доказването пре-
дизвикаха достигането до неизбежната развръзка в наказателното 
законодателство. През 2010 г. бе приет Закон за изменение и до-
пълнение на НПК, с който се стигна до логичното – колаборационна 
свързаност между СРС и защитения свидетел, заедно в синергична 
връзка. Считано от 2010 г., съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1 
и 2 от НПК въз основа на данните, събрани от СРС и защитения 
свидетел, могат да се позовават обвинението и произнасянето на 
присъдата в наказателното производство по отношение на органи-
зирана престъпност. 

Възможността за интегрирано използване на СРС и прилагане 
на Програмата „Защитен свидетел“ предоставя нов поглед върху 
съвкупността от процесуални средства за събиране на данни и фак-
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ти в процеса на доказване. Съчетаването им ще доведе до запъл-
ването на съществени празноти в доказването, които по друг леги-
тимен начин не биха могли да се случат. 

Комплексното използване на гласното доказателствено средс-
тво защитен свидетел и способа на доказване СРС води до разкри-
ване на ключовите моменти, които са от особена важност в сферата 
на доказването. Чрез компилацията ще се стигне до „ключа“ на раз-
следването и разплитането на възела от съществени факти, проб-
леми на процеса, касаещи вината на автора, дееца. 

Съвместното прилагане на СРС и Програмата „Защитен сви-
детел“ представя иновативна идея и тактика на разследващите ор-
гани, която вече допринася за успокояването на свидетели, оче-
видци на тежки престъпления и които са се страхували до този мо-
мент да се идентифицират в процеса, като разкрият своята само-
личност. 

В заключение комбинираното прилагане на СРС и защитен 
свидетел ще доведе и до повишаване на ефективността при съби-
рането на безспорни сведения и факти за доказване на ключовата 
обвинителна версия. По този начин чрез използването на този си-
нергичен подход ще се постигнат стабилност и устойчивост при ор-
ганизационната кондиция на доказващи, прокурорски, следствени и 
разследващи органи в наказателното производство. 

Синергията между СРС и защитения свидетел в сектора на 
доказването предизвиква у бъдещите участници в организираната 
престъпност превантивен ефект на въздържане и невъвличане в 
подобни тежки престъпни прояви. Интегративната връзка между 
СРС и защитен свидетел дава уникален шанс на органите за разс-
ледване на организирани престъпни прояви да стъпят на стабилна 
основа, върху чийто фундамент може да се направи информацион-
но правилен избор на съвкупността от необременени стойностни 
данни и факти. 
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Abstract: On the grounds of the analysis made the following conclusions are 

reached: the objective truth is a standard important for the moral, and to a large 
extent for the law, which is to reach widely applicable and indisputable conclusions 
based on the presence of verifiable facts that do not depend on subjective 
evaluations; the judicial (litigation) truth is based on the objective truth as it objectifies 
it by the use of the methods specific for the law, in particular, by including the 
objective truth in one or another subsystem of law; however, the judicial truth cannot 
be considered a „standard“ for the objective truth. The restrictions resulting from 
methods specific for the law cannot allow such a „standard-based“ determination of 
the objective truth; the objective truth is determined in its judicial form by the 
respective system characteristic of one or another branch of law. 

Key words: objective truth, criminal proceedings 
 
Когато става въпрос за истината, която се очаква от съдебни-

те инстанции, хората очакват тази истина да има обективен харак-
тер, т.е. в основата на тази истина да бъдат поставени такива факти 
и обстоятелства, които да намерят своето отражение в реалностите 
на заобикалящия човека свят, като заедно с това подобна истина не 
е в пряка зависимост от личността на онзи, който анализира и при-
лага такъв тип истина към един или друг вид обществени отноше-
ния. Когато се установи разминаване между обективните факти от 
околния свят и това, което се съдържа в решенията на съдебните 
инстанции, възникват обвиненията към съда, системата на съдоп-
роизводството, законите, а най-често към всички тях ведно. С осно-
вание може да възникне въпросът доколко истината, която се уста-
новява в съда, може, трябва и е отражение на обективната истина. 

 
1. Разбиране на обективна истина 
 
Изследвайки всеки един от тези въпроси, на първо място 

трябва да бъде изяснено какво ще се разбира под понятието „обек-
тивна истина“. На практика за всеки човешки индивид истината мо-
же да бъде различна в зависимост от това каква е неговата лична 
история на живота, нивото на неговите познания, както и културата, 
към която принадлежи съответният човек. Заедно с това обективна-
та истина може да намери своето потвърждение в реално същест-
вуващи факти от околната реалност. Тези факти обаче могат да бъ-
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дат разглеждани като основа за определени изводи само тогава, 
когато те изграждат определена система, като резултатът от 
дейността на тази система води до определени следствия. Един от 
основните признаци на обективната истина е проверимостта на оп-
ределен извод на основата на системното съчетание на факти, кои-
то могат да бъдат наблюдавани и проверявани в заобикалящата 
индивида реалност. 

Така, в разбирането за наличието или липсата на обективна 
истина възникват два основни проблема: 

- На първо място, доколко заобикалящият сват е познаваем и 
по какъв начин на основата на познанието за него могат да се пра-
вят обосновани изводи, отнасящи се за определени факти от една 
или друга сфера на човешкия живот. 

- На следващо място, в процеса на познаването на обективна-
та истина съществено значение има разбирането за това каква ще 
бъде субективната позиция на отделния индивид по повод на съче-
таването на определени факти от заобикалящата го реалност. 

Човешкото възприятие е резултат от генезиса на индивидуал-
ните психологически качества, възникнали и развили се в резултат 
на въздействието на многобройни и различни социалнопсихологи-
чески въздействия. Това е и основната причина, поради която су-
бективните особености на възприятието пряко и непосредствено 
оказват въздействие върху възприемането на системните връзки 
между фактите от заобикалящата реалност, а в резултат на това и 
на обективната истина. Простото наблюдение върху възприемането 
на абсолютно еднакви факти при двама различни души поражда 
различни и в повечето случаи еднакво доказуеми изводи, притежа-
ващи еднаква системна обоснованост. Това означава, че възприя-
тието на фактите от заобикалящата реалност също така има систе-
мен характер, като тази системност е също така индивидуална, как-
вато е системността на пръстовите отпечатъци. Оттук може да бъде 
направен извод, че може да се предположи съществуването на 
обективна истина, но тази обективна истина не може да бъде еднак-
во приложена към всички видове факти и процеси от заобикалящата 
реалност. Нещо повече, за обективна истинност на такива факти и 
процеси може да се говори единствено в крайно ограничен аспект. 
Той се „съдържа в рамките“ на относително простите системи, които 
подлежат на сходно описание при наличието на определени факти и 
обстоятелства. По-сложните явления и процеси могат да бъдат раз-
глеждани като обективни, респективно да се говори за наличието на 
обективна истина само тогава, когато тези сложни явления и проце-
си могат да бъдат сведени до относително по-прости такива, които 
на свой ред да бъдат разглеждани като обективни. 

Направеният извод води след себе си друг, относим към разг-
лежданата тема. Така, изхождайки от индивидуалните особености 
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на възприятието на отделни факти, всяка област на познанието има 
свои, специфични критерии, съгласно които може да се говори за 
наличие или липса на обективна истина, приложена към една или 
друга система от факти. Колкото по-голям е броят на системи, кои-
то, обединявайки фактите от реалността, могат да се възприемат 
като обективно истинни, толкова по-голяма е възможността за разк-
риване на обективната истина в една или друга област от познание-
то. В този случай съществено значение има това в каква степен съ-
ществуват възможността за измерване, доколко една или друга сис-
тема се подчинява на закони и степента на критични елементи в та-
зи система, които да подлагат на съмнение съществуващите закони, 
и др. Съществено значение има и това доколко системните връзки 
между фактите и обстоятелствата в рамките на една област от поз-
нанието могат да се подчиняват на формалната или диалектическа-
та логика. Тези основни системни фактори имат своето значение и в 
сферата на правото. 

Обобщавайки казаното дотук, могат да се направят следните 
обобщени изводи: съществуването на обективната истина може да 
бъде практическо доказано, но заедно с това следва да бъдат пос-
тавени граници на разбирането за обективна истина. Тези граници 
се определят от системния характер на фактите, включени в разби-
рането за обективна истина. Различни факти от живота могат да 
принадлежат на отделни системи, които, подчинявайки се на своята 
вътрешна логика и системна динамика, са основата на различно по 
своя характер разбиране за обективната истина. Разкриването на 
обективната истина е пряка и непосредствена проекция на система-
та, в рамките на която тази обективна истина се търси. Така не може 
да съществува „абсолютна“ обективна истина. Тя винаги има конк-
ретен, приложим към дадена система характер. Възможността за 
разкриването на обективната истина не въздейства и върху конк-
ретните обекти или факти от природата или обществото. Тази въз-
можност се състои изцяло в системния характер, както и в типа сис-
темна логика, която се прилага при едни или други обстоятелства. 

 
2. Обективната истина в процеса на правораздаването 
 
Процесът на правораздаването, т.е. реализирането на една от 

основните обществени функции по прилагане на правото, е свързан 
с установяването на истината, при това не само в рамките на абст-
рактното разбиране, но установяването на такъв тип истина, на ба-
зата на която могат да бъдат изграждани един или друг тип дейст-
вия на социална принуда. Затова от особено значение е установя-
ването на това какъв тип истина се прилага в процеса на правораз-
даването. Обективността на този тип истина оказва непосредствено 
въздействие върху това по какъв начин ще бъде възприемано пра-
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восъдието и какви ще бъдат обществените следствия от неговото 
прилагане. 

Съществуват различни гледни точки относно това доколко ис-
тината в правораздаването може да бъде причислена към категори-
ята на обективната истина. Така, една категория от изследователи-
те са на мнение, че в рамките на съдопроизводството не може да се 
говори за обективна истина. Например привържениците на агности-
цизма са на мнение, че обективната истина не е достъпна за съдеб-
ния процес, тъй като съдът никога не може да достигне пълния раз-
мер на знанията, необходими за решаването на дадено дело. Из-
хождайки от това, агностицизмът заменя обективната истина в пра-
вораздаването със субективна увереност.1 Представителите на дру-
ги теории считат, че невъзможността съдът да вникне във всички 
факти и обстоятелства, както и вероятността тези факти и обстоя-
телства да се тълкуват погрешно, водят до това, че в рамките на 
съдебния процес не може да се говори за разкриване на обективна 
истина. По-скоро съдопроизводството предполага съществуването 
на висока степен на вероятност за развитието на събитията според 
твърдението на една или друга страна в съдебния процес. Колкото 
по-висока е тази степен на вероятност, толкова по-висока е степен-
та на истинност на едно или друго твърдение.2 Някои представители 
на идеалистическите течения в правната философия са на мнение, 
че разкриването на обективната истина в рамките на съдопроиз-
водството може да се разглежда като вредно: от една страна, защо-
то нейното разкриване е недостъпно за човешкото съзнание, а от 
друга, защото стремежът към разкриване на обективната истина по-
ражда постоянни съмнения в процеса на правоприлагането, което 
негативно се отразява върху неговата цялостност и ефективност.3 

Философията на прагматизма не разглежда възможността на 
съществуването на обективната реалност извън съзнанието на от-
делния индивид и съответно е невъзможно и допускането на обек-
тивна истина в рамките на съдопроизводството. От гледна точка на 
това течение важно значение има и ползата. Истинно е онова, което 
по своята същност е полезно. Близки до възгледите на прагматизма 
са и възгледите на неопозитивизма. Според Уолпъл реалността са-
ма по себе си представлява колосална фикция.4 На свой ред неопо-
зитивизмът стои в основата на различните по своя характер социо-
логически теории, които поставят съдопроизводството в непосредс-
твена зависимост от това какви са основните позиции на социалните 

                                                 
1 Спасович, В. Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройс-
твом и судопроизводством, Москва, 2004 (Репринтно издание СПб., 1861 г.). 
2 Nockes, G. An Introduction to Evidence. London, 1952, p. 407 – 410. 
3 Zu-Dohna. Das Strafprozessercht, 1929, s.196. 
4 Walpole, H. Semantic. 1961, p.168. 
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групи в дадено общество. Това течение също така не приема въз-
можността съдопроизводството да бъде поставено в зависимост от 
обективната истина. 

Марксистката парадигма във философията, представена най-
вече от Съветската юридическа школа, допуска наличието на обек-
тивна истина в рамките на правораздаването. Тя обаче абсолюти-
зира обективния характер на истината, като изхожда от принципната 
познаваемост на света, и като следствие предполага, че е възможно 
разкриването на пълноценната обективна истина в рамките на да-
ден процес. Според тази школа съдебният, и най-вече наказателни-
ят процес, дава възможност за пълноценно разкриване на обектив-
ната истина и вземането на такова решение от страна на съдебните 
органи, което пълноценно да съответства на обективния характер 
на истината. 

На фона на различията във възгледите относно възможности-
те за разкриването на обективната истина в правото могат да бъдат 
направени следните обобщения: 

- На първо място, обективната истина намира своето място в 
рамките на съдопроизводството, като без възможностите за разкри-
ване на обективната истина не би могло да съществува и съдопро-
изводство, тъй като неговата основна цел е справедливостта, която 
не може да бъде постигната без обективни, независими от човешко-
то съзнание характеристики. Правораздаването и съответно съдоп-
роизводството реализират постоянен стремеж към разкриването на 
обективната истина, като заедно с това обективната истина при 
правораздаването е свързана с използването на своеобразни, спе-
цифични за правната наука средства, които се различават от тези, 
които се използват в другите научни сфери. 

- На следващо място, съдопроизводството не може да разкрие 
абсолютната обективна истина. Това е невъзможно с оглед на су-
бективния характер на мотивите, които стоят в основата на човеш-
ките действия, като те (човешките действия) са основата, върху коя-
то може да се направи заключението за такива категории като 
„справедливо действие“, „виновност“, „умисъл“ и др. Правото нами-
ра мястото на обективната истина там, където тя е необходимо и 
задължително условие за разкриването на фактите и обстоятелст-
вата, имащи непосредствено отношение към процеса на правораз-
даването. Едно от условията, които се поставят, когато се говори за 
обективна истина, е условието тази истина да бъде независима от 
субективните психически процеси на конкретен индивид. Заедно с 
това самият индивид, бидейки част от обществото, не може да бъде 
напълно независим от въздействието на социалната среда. Тя оказ-
ва силно и непосредствено въздействие върху груповото съзнание, 
част от което се обективира в правните норми. Именно поради това 
обективната истина в съдопроизводството има ситуативен характер, 
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определящ се от въздействащите социални норми, изразени в една 
или друга правна система. Общоизвестен е принципът, че правните 
норми отразяват стабилните, предаващите се обществени структу-
ри (топоси), като ги „обличат“ в специфични правни „одежди“. Имен-
но това е „ограничението“, което се налага на обективната истина 
при правораздаването. 

- Правораздаването, представлявайки цялостна и единна сис-
тема, призована да опазва правата и интересите на отделната лич-
ност, въпреки това има свои отделни видове, които притежават соб-
ствени, относително независими методи, които са във връзка с от-
делните клонове на правната наука и различните сфери на регула-
ция, които тези клонове извършват. Това на свой ред предопределя 
и различното място на обективната истина в рамките на съответния 
процес на правораздаването. Така, в наказателното право и наказа-
телното правораздаване са непосредствено зависими от степента 
на разкриване на обективната истина. Без установяването на обек-
тивните данни за наличието на престъпление, за неговите мотиви и 
системните доказателства за причастността на едно или друго лице 
към извършването на това престъпление наказателното правораз-
даване не може да съществува. Малко по-различна е ситуацията, 
която се формира в рамките на гражданското съдопроизводство. 
Въпреки че и в този случай става дума за разкриването на обектив-
ната истина, обективният характер на истината е включен в рамките 
на системата на гражданските правоотношения, и респективно се 
включва в рамките на гражданското съдопроизводство. Обективният 
характер на истината се отчита, но той не може да бъде водещ в 
системата на гражданските правоотношения поради техния специ-
фичен характер и значението на волята на индивида за този тип 
правоотношения. Административното съдопроизводство също така 
е свързано с разкриването на обективната истина. Значението ѝ 
обаче е ограничено от типичните за този клон на правото рамки – 
по-специално властовите правоотношения, които са в приложното 
поле на административния процес. Това не следва да се разглежда 
като отстъпление от принципа за разкриване на обективния харак-
тер на истината както в гражданското, така и в административното 
право. Самата същност на тези правни дялове изисква поставянето 
на определени ограничения, без наличието на които те не биха мог-
ли да реализират своята същност в рамките на общата правна сис-
тема. 

Съпоставяйки обективната и съдебната (съдопроизводствена-
та) истина, може да се посочи следното: 

- Обективната истина е важен за морала, а в значителна сте-
пен и за правото, еталон, който, изисквайки наличието на провери-
ми, независими от субективните оценки факти, на тяхна основа пра-
ви заключения, които имат широкоприложим безспорен характер. 
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- Съдебната (съдопроизводствената) истина се основава на 
обективната истина, като я обективира със специфичните за право-
то методи, в частност включвайки обективната истина в една или 
друга подсистема на правото. 

- Съдебната истина не може обаче да се разглежда като „ета-
лон“ на обективната истина. Налаганите от специфичните за право-
то методи и ограничения не могат да допуснат подобно „еталонно“ 
определение на обективната истина. 

- Обективната истина в съдебната си форма се определя от 
съответната система, характерна за един или друг клон на правото. 

Разглеждайки въпроса за съпоставянето на обективната и съ-
дебната истина от позициите на теорията, може да се каже, че пъл-
ноценното разкриване на мястото на обективната истина може да се 
намери в нормативистките теории. Не „заигравайки“ с други области 
на науките за обществото, тези теории концентрират вниманието си 
върху специфичната правна система и съответно това позволява 
максимално точно определяне на мястото на обективната от пози-
циите на правото истина в рамките на съдопроизводството. За нор-
мативния подход от значение е съдържанието на нормата, тя е во-
дещият аспект за прилагането на истината. Този постулат може да 
бъде представен чрез правилото, че за нормативната теория не е 
толкова важно извършването на самото престъпление, колкото то-
ва, че такава е съдебната норма. Разбира се, това може да се разг-
лежда като определено „затваряне“ на правото в самото себе си, но 
заедно с това подобен подход не дава възможност върху системата 
на правораздаването да оказват въздействие различни подходи, 
които имат социалноконюнктурен характер. Именно в този случай 
може да се говори за прилагане именно на правния метод и съот-
ветно за разкриване на обективната истина в правото. 
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Abstract: The report examines the issues related to the causes terrorist 

threat, the most likely scenarios for terrorist activity in the country, the effects of 
agroterrorist attacks and to answer the question – how much danger of agroterrorism 
as a new form of terrorism is a real threat to national security. 
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Първите години на XXI век са белязани с външно- и вътреш-

нополитически конфликти с множество жертви – Североизточна Си-
рия, Западен и Северен Ирак, Афганистан, Украйна и мн.др. регио-
ни. Мирното развитие на човешкото общество е под заплаха. Сунит-
ската терористична организация „Ислямска държава“ извършва те-
рористични нападения с показни екзекуции и масови обезглавява-
ния, бичувания, разпъвания на кръст и значителен брой ранени. 

Миграционните процеси нарастват неимоверно, а потокът от 
имигранти към държавите от Европейския съюз има непрекъснат 
характер. Възниква реална опасност от хранителна криза и значи-
телно намаляване на възможностите на селското стопанство за отг-
леждане на домашни животни и растения. А това би довело до зна-
чителни негативни последици за здравето, безопасността, сигур-
ността, икономическото или социалното благосъстояние на населе-
нието на Земята. За съжаление тези процеси не подминават и Ре-
публика България. 

Измеренията на съвременния тероризъм, както и неговият ха-
рактер го определят като явление със следните основни черти: на-
растване на броя и големината на терористичните атаки; жестокост 
и цинизъм; нови технологични форми; висок професионализъм на 
изпълнителите; религиозна нетърпимост и фундаментализъм; ин-
тернационализиране и наемничество на състава; стремеж към при-
добиване на оръжия за масово унищожение. 

В Република България предпоставките за възникване на теро-
ристична заплаха се основават на наличието на следните фактори: 
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 обособен контингент от трайно установили се чуждестранни 
граждани от рискови държави; 

 наличие на значителен миграционен поток на транзитно 
преминаващи лица и на такива, търсещи закрила у нас; 

 дейност на религиозни фондации и други неправителствени 
организации сред българската мюсюлманска общност, насочена 
към нейното консолидиране на базата на крайни форми на исляма; 

 наличие в страната на отделни симпатизанти на терористич-
ни организации и радикални формирования както на политическа, 
така и на религиозна основа; 

 вътрешен криминален контингент в Република България, и 
по-конкретно организирана престъпност и възможните ѝ връзки с 
терористични структури; 

 приоритетни направления на външната политика и участие 
на страната в областта на сътрудничеството с ЕС и НАТО срещу 
тероризма. 

Най-вероятните сценарии за извършване на терористична 
дейност в страната могат да бъдат: 

 смъртоносно въздействие върху големи групи хора с цел 
множество жертви; 

 нарушаване на целостта или разрушаване на обекти от кри-
тичната инфраструктура; 

 вземане на заложници с цел шантаж; 
 проникване в компютърно управлявани мрежи от системи; 
 въздействие върху сектори на икономиката (енергетика, зе-

меделие, хранително-вкусова промишленост, външна търговия, ту-
ризъм и др.). 

Реализирането на тези сценарии е в основата на различните 
видове тероризъм. Обект на нашето изследване е биотероризмът 
като нова форма на проявление на технологичния тероризъм с не-
говата разновидност агротероризъм. 

Агротероризмът е терористична дейност с преднамерено из-
ползване на токсични химични вещества или биологични агенти 
срещу областите на селското стопанство или предприятията от хра-
нителната промишленост. 

Заплахите от агротероризъм за хората, животните и растения-
та могат да се класифицират като: 

– инфекциозна заболеваемост на селскостопанските жи-
вотни: 

 единични и групови случаи на екзотични и особено опасни 
инфекциозни заболявания (ензоотии1, епизоотии2, панзоотии3); 

                                                 
1 Заразна болест по животните, която е свързана с определена местност. 
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 инфекциозни заболявания на селскостопанските животни с 
неизяснена етиология. 

– поражения върху селскостопанските растения от болес-
ти и вредители: 

 прогресираща епифитотия4; 
 панфитотия; 
 болести по селскостопанските растения с неизяснена етио-

логия; 
 масово разпространение на вредители по растенията. 
Появата на огнища на зараза при агротерористичен акт може 

да стане чрез: 
• вдишване на заразен въздух; 
• употреба на заразени хранителни продукти и вода; 
• ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи; 
• контакт с болни хора, животни или заразени предмети. 
Селското стопанство като отрасъл на икономиката, включващ 

отглеждането на домашни животни и растения, от които се произ-
веждат храна, влакна и други продукти, има важно значение за на-
ционалната сигурност на страната. То включва в структурата си об-
ласти и специализирани технологии. Традиционни области на селс-
кото стопанство в Република България са отглеждането на растения 
върху обработваема земя и на животни на пасища. 

Според Националния статистически институт обработваемата 
земя през 2012 г. е 3 294 685 ха, като основен дял заемат културите 
пшеница – 1 194 141 ха, царевица – 525 412 ха, слънчоглед – 854 
738 ха, и пресни зеленчуци – 24 778 ха. Селскостопанските животни 
към 1.11.2012 г. са: говеда – 526.1 хил. бр., крави – 317.3 хил. бр., 
свине – 530.9 хил. бр., овце – 1361.5 хил. бр., кози – 293.6 хил. бр., и 
птици – 15 000 хил. бр.5 

Крайната продукция в селското стопанство по базисни цени за 
2012 г.: за зърнени култури е 2565.0 млн. лв., от тях пшеница и ли-
мец – 1679.1 млн. лв., царевица за зърно – 592.7 млн. лв., слънчог-
лед – 1163.8 млн. лв., пресни зеленчуци – 221.6 млн. лв.; за селс-
костопански животни е 1253.2 млн. лв., от тях за едър рогат добитък 
– 257.7 млн. лв., свине – 278.8 млн. лв., овце и кози – 323.8 млн. лв., 

                                                                                                                   
2 Широкомащабно разпространение на инфекциозно заболяване при един или 
повече животински видове на определена територия. 
3 Необичайно широко разпространение на инфекциозно заболяване сред животните, 
което обхваща територията на цяла държава, няколко държави, и дори на цял или 
няколко континента. Явява се висша степен на епизоотия. 
4 Масово развитие на инфекциозни заболявания на растения в определена област 
през определен период от време. Когато епифитотията обхваща много държави и 
континенти, е панфитотия. 
5 Статистически справочник 2013. 
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и птици – 384.7 млн. лв. Като цяло продукцията на селското стопан-
ство в Република България за 2012 г. възлиза на 8137.1 млн. лв.1. 

Хранителната промишленост е съвкупност от разнообразни 
подотрасли, произвеждащи предимно хранителни продукти. Храни-
телната промишленост е един от най-важните производствено-
икономически стадии на агробизнеса. В него селскостопанската 
продукция след промишлена обработка придобива необходимите 
потребителски качества и търговски вид. Хранителната промишле-
ност е този отрасъл, който премахва несъответствието между се-
зонното производство в селското стопанство и ежедневните нужди 
на хората от хранителни продукти. 

Агротероризмът като нова форма на тероризма е заплаха 
за националната сигурност основно с щетите, които той е в състоя-
ние да нанесе на селското стопанство и хранителната промишле-
ност на дадена държава. 

Анализът и оценката на възприетите от терористичните орга-
низации схеми за използване на оръжия за масово унищожение 
(ОМУ) ни дават основание да твърдим, че агротероризмът ще бъде 
една от формите за причиняване на максимални щети и предизвик-
ване на икономически срив в дадена държава. Това твърдение се 
потвърждава от фактите, че терористите сравнително лесно ще са в 
състояние да намерят най-уязвимото място в системата за контрол 
на дадена държава и да осъществят атаки с токсични химични ве-
щества и биологични агенти. При това тактиката на терористите 
най-вероятно ще включва удари едновременно на няколко места в 
удобно за тях време. Реализираните щети ще са в пряка зависимост 
от величината на времето, което е необходимо, за разкриването на 
проблема. Увеличаване на времето за разкриване на терористични-
те атаки би означавало осигуряване на достатъчно време за разви-
тие на проблема, усложняване на обстановката, трудности в ликви-
дирането на последствията и колосални щети. 

Изследователската служба на Конгреса на САЩ привежда 
данни, според които, ако дадена терористична групировка успее да 
предизвика епизотия на територията на Съединените американски 
щати, това би означавало от 10 до 30 млрд. долара разходи за ико-
номиката и, ако към тях се прибави намаляването на обема на екс-
порта на селскостопанската продукция, загубите могат да нараснат 
до 140 млрд. долара.6 

Агротероризмът представлява заплаха за националната си-
гурност и поради факта, че последствията от разпространението на 
инфекциозни заболявания, дори на такива, които не се предават от 
животните на хората, могат да доведат до намаляване на деловата 
активност в пострадалата държава и до срив в туризма. В потвърж-

                                                 
6 www.stra.teg.ru. 
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дение на тази теза ще приведем следните факти и данни: епидеми-
ята от шап във Великобритания нанесе щети в размер на 24 млрд. 
долара, от тях 5 млрд. долара – на туризма, независимо че болест-
та пряко не застрашаваше хората; епидемията от атипична пневмо-
ния в Китай, предизвикана от консумацията на месо от екзотични 
животни, нанесе преки загуби 7,6 млрд. долара и загуба на 2.8 млн. 
работни места в сферата на туризма. 

Агротероризмът е в състояние да нанесе огромни щети на 
селското стопанство и чрез добавянето на вредни компоненти в 
храната на селскостопанските животни. Умишленото използване на 
диоксин при отглеждането на животните може да се счита за един 
от най-непретенциозните диверсионни способи за въздействие на 
агротероризма върху топлокръвните организми. Диоксинът като 
производно на феноксиоцетната киселина е силнотоксично вещест-
во. При попадане в човешкия организъм в зависимост от концентра-
цията той е склонен към акумулация в отделни органи и тъкани и 
предизвиква тератогенен, ембриотоксичен и канцерогенен ефект. 
През 2001 г. икономиката на Белгия претърпя загуби за селското 
стопанство в размер на 1 млрд. долара, след като бе установено, че 
в 1.4 хил. ферми в Белгия, Франция и Нидерландия за храна на ко-
кошките са използвани смеси, в които е открит диоксин. 

Анализът на разпространението на епизоотичните заразни 
болести в европейска Турция, Североизточна Гърция и Югоизточна 
България показва, че този регион се очертава като регион с повто-
ряемост на същите. 

През последните 10 години неколкократно са установени шап, 
антракс, шарка, син език по овцете и козите, птичи грип и др. В ази-
атската част на Турция има регистрирани случаи на чума по дреб-
ните преживни животни и по говедата. Западната граница (с Репуб-
лика Югославия и Република Македония) и северната граница на 
България са рискови по отношение на чума по свинете и псевдочу-
ма по птиците. 

В заключение трябва да дадем отговор на въпроса доколко 
опасността от агротероризъм като нова форма на тероризма е 
реална заплаха за националната сигурност. Отговорът на отно-
сително голям брой експерти по противодействие на тероризма е, 
че заплахата за националната сигурност от агротероризъм не 
намалява, а е въпрос на време, място и средства. 

Пример за това е появата на ешерихия коли O104:H4 – рядък 
щам на ентерохеморагичната бактерия ешерихия коли и причини-
тел на хемолитично-уремичната епидемия от 2011 г. в Северна 
Германия. Микробиолозите и специалистите по противодействие на 
тероризма са категорични в изводите си, че бактерията принадлежи 
към „нов, супертоксичен щам“, който с успех може да се използва за 
терористични цели. 



проф. д-р Никифор Стефанов, доц. д-р Томо Борисов 

 148 

Втори пример – този път от България. През лятото на 2014 г. в 
Южна България се проведе акция срещу мароканските скакалци, в 
която близо 50 000 дка посеви и трайни насаждения бяха третирани 
чрез авиационно пръскане с препаратите „Димилин 48 СК“ и „Акар-
зин“. По данни на Дирекция „Растителна защита“ към Областната 
дирекция по безопасност на храните в Кърджали мароканските ска-
калци са нанесли необратими поражения върху хиляди декари по-
севи. Най-засегнатата община от вредителите е Черноочене, където 
са унищожени около 15 000 дка. Разходите за акцията от въздуха 
срещу вредителя са в размер на около 250 000 лв. 

Приемането от страна на правителството на допълнителни 
мерки за противодействие на агротероризма ще е ключово за нама-
ляването на заплахата в бъдеще както във вътрешен, така и в меж-
дународен план. 
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Проблемът за оцеляването на човека и човешките общности е 

бил, е и ще бъде винаги актуален. Оцеляването се разглежда като 
„особен вид човешка дейност в екстремални ситуации, като система 
от действия за съхраняване на живота и здравето на отделния човек 
и човешките общности“ [5]. Оцеляването е свързано също с опазване 
на жизнената среда и съхранение на ценностите, създадени от чо-
вешката цивилизация. Ефективността на действията за оцеляване се 
определят от адекватността на формираната готовност за оцеляване, 
която е изградена от взаимносвързани психическа, физическа, техни-
ческа, тактическа и специализирана готовност [4, 5]. 

Основно място в структурата на готовността за оцеляване за-
ема физическата готовност, която се реализира в практическите 
действия. Физическата готовност е изградена от физическите качес-
тва сила, бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост, които са в 
единство и осигуряват практическата дейност [2, 3, 6]. Основно ка-
чество на физическата готовност е силата. Тя се разглежда като 
способност на човека да преодолява или да противодейства на 
външно съпротивление чрез максимално усилие [3, 4]. Силата се 
разглежда като източник за извършване на определени движения и 
като функция на мускулната дейност. Посредством съкращаването 
на мускулите се извършват конкретни движения. 

Известни са три режима на мускулна дейност: 1) изотоничен; 
2) изометричен и 3) ауксотоничен. При изотоничния режим напре-
жението се повишава до изравняването му по сила на външна съп-
ротива, след което започва съкращаването. При изометричния ре-
жим мускулите се напрягат, без да се съкращават, а при ауксото-
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ничния съкращаването на мускула е съпроводено с променящо се 
напрежение. В зависимост от ситуациите физическата сила се про-
явява като взривна сила, силова издръжливост, скоростно-силова 
издръжливост, скоростна издръжливост. Тези силови качества имат 
голямо значение за усъвършенстване на структурата на физическа-
та готовност за оцеляване, вследствие на което се повишава нейна-
та степен. С нарастване на степента на готовност се повишава 
ефективността на действията за оцеляване в различни екстремални 
ситуации. Повишаването на физическата готовност за оцеляване 
може да се осъществи чрез целенасочена физическа подготовка за 
развитие на силата на хвата на дясната и лявата ръка, на взривната 
сила на горните и долните крайници и на скоростно-силовата из-
дръжливост на коремните мускули [1, 6]. Тези физически качества 
са свързани непосредствено с действията за оцеляване при соци-
ални и природни бедствия. 

На базата на теоретичния анализ определяме хипотезата, че 
при целенасочена силова подготовка се повишава физическата го-
товност. 

Целта на изследването е да се повиши физическата готовност 
за оцеляване на младежи посредством целенасочена силова подго-
товка. 

За постигане на целта се решават следните основни задачи: 
1. Разработване на теоретичните основи на поставения 

проблем. 
2. Провеждане на експеримент с прилагане на методика за 

специализирана силова подготовка. 
3. Математико-статистическа обработка, анализ и обобщение 

на резултатите от експеримента. 
Предмет на изследването е методиката за специализирана 

силова подготовка. 
Обект на изследването са 43 младежи, разделени в две групи 

– експериментална, състояща се от 22 души, и контролна – от 21 
души. На експерименталната група е приложена методиката за спе-
циализирана силова подготовка. 

Приложена е комплексна методика за изследване, включва-
ща проучване на литературни източници, беседа, анкета, педагоги-
ческо наблюдение, експеримент. За отчитане на моментното ниво 
на силовите възможности на младежите и за доказване на ефектив-
ността на оказаното въздействие са използвани четири теста: ръчна 
динамометрия за силна и слаба ръка, хвърляне на плътна топка (3 
кг) с две ръце над глава, повдигане на трупа от изходно положение 
тилен лег до седеж за 30 сек. (коремни преси) и скок на дължина с 
два крака от място. 

Приложената методика за специализирана силова подготовка 
включва физически упражнения на специализирани уреди във фит-
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нес зала за развиване на изследваните силови качества. Експери-
ментът е проведен в продължение на 8 месеца, по две занятия 
седмично. Показателите на физическите качества са измерени в 
началото и в края на експеримента. Получените резултати от тест-
ването са обработени чрез вариационен анализ. 

След обработка на резултатите се установи, че по-високи 
средни стойности са регистрирани за силната ръка (Табл. 1). 

 
Таблица 1. Ръчна динамометрия в началото на експеримента 

 
№ Група

Показатели 
Експериментална
Х ср.                S 

Контролна 
Х ср.          S 

Разлика
d 

Достоверност 
t                    P% 

1. Ръчна динамо-
метрия (силна 
ръка) 

51,07              5,06 50,75        5,10 0,32 0,21               26 

2. Ръчна динамо-
метрия (слаба 
ръка) 

44,21              4,73 45,41        4,73 1,20 0,83              58 

 
Преди изследването експерименталната група има средноста-

тистическо постижение на силната ръка от ХЕ = 51,07 кг, а на слаба-
та ръка – ХЕ = 44,21 кг. При контролната група силната ръка е със 
среден резултат ХК = 50,07 кг, а слабата с ХК = 45,41 кг. Сравнявайки 
средните стойности на двете групи, не се отчитат съществени раз-
личия както на силната, така и на слабата ръка (P < 95 %). От кое-
фициента на вариация може да се определи, че и двете групи са 
еднородни и при двата показателя, което е добра предпоставка за 
оказване на целенасочено въздействие. Отчитайки t критерия на 
Стюдент след крайните измервания, се установява, че съществува 
достоверна разлика между средните стойности на изследваните 
групи както при силната, така и при слабата ръка, P = 99 % (Табл. 2). 

 
Таблица 2. Ръчна динамометрия на експерименталната група 

 
№ Изследване

Показатели 
Начално 

Х ср.          S 
Крайно 

Х ср.          S 
Разлика 

d 
Достоверност 
t                 P% 

1. Ръчна динамометрия 
(силна ръка) 51,07        5,06 54,19       6,15 3,12 2,53             99 

2. Ръчна динамометрия 
(слаба ръка) 44,21        4,73 47,26       5,04 3,05 2,71             99 

 
Установява се по-значителен прираст на средните стойности 

за експерименталната група от 3,12 за силна ръка и 3,05 за слаба 
ръка (P = 99 %), докато за контролната група наблюдаваме незначи-
телен прираст на хватовата сила (P < 95 %). По-високият прираст на 
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средните стойности в експерименталната група в сравнение с тези 
на контролната говори за повишаване на нивото на силата на хвата 
за експерименталния период вследствие на приложената методика. 
На Фиг. 1 е представена ръчната динамометрия на лявата и дясна-
та ръка на експерименталната група. 

 
Фиг. 1. Ръчна динамометрия на експерименталната група 

 

 
 
Взривната сила на горните крайници e измерена с теста 

„Хвърляне на плътна топка“. Възможностите и на двете групи са 
еднакви в началото на изследването (P < 95 %). Съдейки по показа-
телите за разсейване, можем да отчетем, че групите са с приблизи-
телна еднородност по отношение на този признак (Табл. 3). 

 
Таблица 3. Взривна сила на горни и долни крайници 

 
№ Изследвана

група
Показатели 

Експеримент 
 

Х ср.            S 

Контролна 
 

Х ср.          S 

Разлика 
 

d 

Достоверност 
 

t                P% 
1. Взривна сила на горни 

крайници 428,71      48,70 399,67    42,32 29,04 2,31            97 

2. Взривна сила на долни 
крайници 227,31      20,72 212,15    21,13 15,16 2,40            97 

 
След прилагане на методиката експерименталната група по-

вишава своята взривна сила от 396,51 на 428,71 см, т.е. с 32,20 см 
при Р = 99 %. Тази методика силно е повлияла на взривната сила на 
горните крайници. Положителното въздействие на приложената 
специализирана методика се потвърждава и при сравнение на 
средните стойности на взривната сила на горните крайници между 
експерименталната и контролната група. Както се вижда на Табл. 3 
изследваните от експерименталната група са хвърлили топката с 
29,04 см по-далеч в сравнение с изследваните от контролната група 
при Р = 97 %. Потвърждава се предположението, че специализира-
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ната методика е повлияла положително върху нарастването на 
взривната сила на горните крайници, която заема значимо място в 
структурата на физическата готовност за оцеляване. Съдейки по 
стойността на коефициентите на вариация, и двете групи са едно-
родни по този показател преди и след експеримента. 

Взривната сила на долните крайници играе съществена роля 
при бързите и резки движения. Измерена посредством теста „Скок 
на дължина с два крака от място“, тя е развита в еднаква степен в 
началото на експеримента и при двете групи (P < 95 %). 

След експеримента се отбелязва съществен прираст на екс-
перименталната група от 12,56 см, подкрепен със статистическа 
достоверност – Р = 98 %. Има повишение както на максималния, 
така и на минималния резултат, докато при контролната група не са 
отбелязани съществени разлики. Сравнявайки средните постижения 
на двете групи след експеримента, се констатира висока достовер-
ност на разликата от 15,16 см, Р = 97 %. Съдейки по стойността на 
коефициентите на вариация, и двете групи са еднородни по този 
показател преди и след експеримента. Взривната сила на горните и 
долните крайници на двете групи в края на експеримента са предс-
тавени на Фиг. 2. 

 
Фиг. 2. Взривна сила на горни и долни крайници 
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Приложената методика е повлияла положително върху ско-

ростно-силовата издръжливост на коремните мускули, измерена с 
теста „Коремни преси“ (Табл. 4). 

 
Таблица 4. Скоростно-силова издръжливост на коремните мус-
кули 

 
№ Група

Показатели 
Експериментална
Х ср.                  S 

Контролна 
Х ср.         S

Разлика 
d 

Достоверност 
t                P% 

1. Коремни преси 26,78               2,41 22,52      2,11 3,26 4,86            99 
 
Преди експеримента не са установени достоверни разлики на 

средните стойности на този показател между двете групи (P < 95 %). 
В края на изследването в резултат на приложената методика се е 
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подобрила скоростно-силовата издръжливост на коремните мускули 
на експерименталната група (P > 95 %). При контролната група съ-
що се отчитат положителни промени на този показател, но повише-
нието му не е достоверно (P < 95 %). С 3,26 коремни преси повече 
са изпълнили теста младежите от експерименталната група в срав-
нение с младежите от контролната група (P = 99 %). Развитието на 
скоростно-силовата издръжливост на коремната мускулатура е из-
раз на повишаването на степента на физическата готовност за оце-
ляване. Всички практически действия са свързани с участието на 
коремните мускули, които корелират с взривната сила на горните и 
долните крайници, бързината и издръжливостта. Измерените физи-
чески показатели хватова сила на дясната и лявата ръка, взривна 
сила на долните и горните крайници и скоростно-силова издръжли-
вост на коремните мускули достоверно са се подобрили вследствие 
на приложената методика за специализирана силова подготовка. 
Нараснала е степента на физическата готовност за оцеляване на 
младежите от експерименталната група. Повишила се е силата на 
корелациите между измерените физически качества, която е пока-
зател за усъвършенстване на структурата на физическата готовност 
за оцеляване. Повишаването на физическата готовност влияе по-
ложително и върху повишаването на психическата, техническата и 
тактическата готовност за оцеляване. Подобрява се готовността за 
оцеляване на младежите от експерименталната група. Приложената 
методика за силова подготовка е ефективна. 
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Ass. Prof. Tomo Borisov, PhD 
 

Abstract: The report assesses the consequences of a terrorist attack with a 
„dirty bomb“ and proposes measures for the survival of the population. 

Key words: attack, dirty bomb, survival. 
 
В края на XX и началото на XXI век радиоактивните източници 

намират масово приложение в целия свят за подобряване на живо-
та на хората, за диагностициране и лечение на различни видове за-
болявания, за наблюдение на вододайни зони и нефтени кладенци, 
за отстраняване на микроби от хранителни продукти посредством 
облъчване, за промишлени приложения, за енергийни източници за 
спътници и метеорологични станции, за гориво за атомни електро-
централи и изследователски ядрени реактори и за още много други. 
За съжаление обаче, злонамереното използване на източниците на 
йонизиращо лъчение представлява сериозна заплаха за национал-
ната сигурност. 

Според специалистите по антитероризъм тактическите дейст-
вия на терористичните организации непрекъснато се променят по 
съдържание, ефект и средства за постигане на целите. Изключи-
телна жестокост и цинизъм, големи мащаби на последствията, ма-
сови прояви на самоубийствен тероризъм, стремеж към намиране 
на оръжия за масово унищожение са само част от характерните 
черти на съвременния тероризъм. В потвърждение на това ще по-
сочим следните няколко факта. 

В кървава атака, извършена на 16.12.2014 г. от група въоръ-
жени талибани в град Пешавар, загинаха 141 души, включително 
132 ученици на възраст от 10 до 20 години.1 Екстремисти от „Ислям-
ска държава“ са убили 150 жени, сред тях бременни и малолетни, в 
западната част на Ирак, съобщава иракското Министерство за пра-
вата на човека, цитирано от ТАСС. Джихадистите от „Ислямска 
държава“ твърдят, че са направили „мръсна бомба“, след като пре-
ди 4 месеца откраднали 40 кг уран от университета в иракския град 
Мосул, съобщава в. „Дейли Мейл“2. 
                                                 
1Стандарт,16.12.2014. 
2 Дейли Мейл, 2014. 
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Въпрос на време е съвременният технологичен тероризъм да 
покаже една от опасните си форми на проявление – атаката с 
„мръсна бомба“ (устройства за разпръскване на радиация). 

Устройството за разпръскване на радиация (УРР) е устройст-
во, различно от ядрения боеприпас, и е разработено специално да 
разпръсне радиоактивен материал, който да причини унищожение, 
щети или увреждания от радиацията. Един от видовете УРР е из-
вестен като RDD – „мръсна бомба“. УРР са привлекателни за теро-
ристите, защото материалите, необходими за изработването на уст-
ройствата, намират широко приложение и се използват в стотици 
медицински, промишлени и академични приложения, което ги прави 
сравнително лесни за присвояване. Технологиите, в които са вло-
жени източниците, не са особено сложни и лесно могат да бъдат 
преодолени. В много случаи сигурността е минимална, което прев-
ръща източниците в лесна мишена. 

Засега не е имало терористични атаки с взривяване на УРР, 
но ще посочим и анализираме един инцидент с източници на йони-
зиращо лъчение, за който знаем и симулация на взривяване на 
„мръсна бомба“. 

Септември 1987 г. Събирачи на скрап попадат в изоставена 
клиника в град Гояния, Бразилия (население приблизително 1 млн. 
души), и изваждат източник цезий 137 с висока активност от защит-
ния корпус в уреда за облъчване. Те отнасят източника в депо за 
вторични суровини и го продават за скрап. Работниците отварят за-
щитния кожух и нарязват 20-грамова капсула с цезий 137 на парче-
та. След това започват да разнасят ценния на вид материал за 
скрап из целия град по приятели и роднини. Резултатите са унищо-
жителни, и то не само като човешки жертви, но и като финансови, 
икономически и социални последствия. 

Оценката на последствията от инцидента в Гояния3 показва: 
 Повече от 112 000 души (10 % от населението) са поставени 

под наблюдение на специално място – спортното игрище. Мобили-
зирани са множество институции и многоброен персонал за реаги-
ране. Осигурени са специалисти по радиация, които да подпомагат 
дейността на спешните служби, които обикновено не работят с ра-
диация. 

 271 души са заразени, от тях 20 души – хоспитализирани, а 
четирима умират в рамките на първия месец. 

 159 къщи са поставени под наблюдение; за 101 е установе-
но, че са замърсени с радиация, в резултат на което 200 души са 
евакуирани от домовете си, 42 къщи са деконтаминирани, а 6 са 
разрушени. 

                                                 
3 Медународна агенция за атомна енергия. Аварията в Гояния. Виена, 1999. 
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 Деконтаминиране е проведено в 58 обществени места, в т.ч. 
тротоари, площади, магазини и барове. Замърсяване е открито и по 
различни превозни средства – общо 64 на брой. 

 За деконтаминацията са използвани 730 души. За всички те-
зи хора са взети специални предпазни мерки. 

 Управлението на отпадъците се е оказало сериозно предиз-
викателство. Поради натрупването на огромно количество радиоак-
тивни отпадъци (3500 куб.м), произведени само от една малка кап-
сула с цезий, се е наложило да бъде определено специално място и 
да бъде изградено хранилище. Всичко това е трябвало да се осъ-
ществи в изключително кратки срокове, защото е нямало къде дру-
гаде да се съхранява огромното количество отпадъци. 

 Разходите за почистване и възстановяване достигат почти 35 
млн. щатски долара (еквивалент на 600 млн. по днешни цени). 

 Туристическата дейност в града и щата е сведена буквално 
до нула. 

 Търговията с добитък, зърнени култури и други земеделски 
продукти, както и с тъкани и памучни изделия, които представляват 
основните промишлени продукти на областта, спада с една трета 
през периода непосредствено след инцидента. БВП на областта 
намалява с 20 %. Необходими са били 10 години, за да може градът 
отново да достигне нивата на икономическо развитие отпреди инци-
дента. 

Симулация за последствията от взривяване на „мръсна бом-
ба“ в центъра на гр. София е посочен от Марина Низамска4. Прес-
мятанията са извършени с програмния продукт RODOS и гафично 
са показани на Фиг. 1 при следните условия: 

Сценарий: 
Kола с „мръсна бомба“, TNT 200 kg, 137Cs с А = 110 TBq; 
Координати: 42,42 N, 23,20 E (пред МС) 
Метеорологични условия: 
Клас на стабилност: А 
Валежи: 10 mm/h 
Вятър: променлив, от 0.5 m/s до 2.0 m/s. 
Температура: 15°C 
Резултати (за 24 h): 
- Радиоактивно замърсяване – до 4 km 
- Максимална мощност на дозата – 24 µSv/h; 
- Максимално отлагане – 1.87E+7 Bq/m2; 

                                                 
4 Низамска, Марина. Възможни сценарии за възникване на ядрена или радиационна 
аварийна ситуация за разработване на авариен план. – В: Трета национална 
научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на 
населението. Център за изследвания на националната сигурност и отбраната – 
БАН, София, 2009. 
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Фиг. 1. Симулация за взривяване на мръсна бомба в цен-
търа на гр. София и разпространение на следата от радио-
активно замърсяване 
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Засегнато население: 1092 души 
Защитна мярка: Временна евакуация 
Оценката и анализът на данните от посочения пример на си-

мулация за взривяване на „мръсна бомба“ показват, че характерис-
тиката на резултатите от атака зависи от типа на източниците на 
йонизиращи лъчения. Районът на разпространение на радиацион-
ните рискове може да бъде в зависимост от източника, начина на 
разпръсването и МТО обстановката. УРР може да разпространи ра-
диоактивна опасност в мащаб, близък до разпространение при 
употреба на ядрено оръжие. Разпространението на радиоактивни 
частици директно, чрез пожар или експлозия, може да създаде ра-
йони на локално заразяване. Огънят ще разстели радиоактивни 
частици по посока на вятъра върху няколко квадратни километра в 
зависимост от МТО условията. Влиянието на радиоактивните опас-
ности върху населението зависи от количеството радиация, което е 
получено, което е комбинация от нивото на радиация в точката на 
облъчване и продължителността на облъчване. Малко вероятно е 
радиация, която не води до силни ефекти, да има значително влия-
ние върху хората. Определени групи от населението, като млади 
хора и жени в детеродна възраст, ще са в допълнителен риск от ра-
диоактивни опасности. 

Проведеният сравнителен анализ на последствията от инци-
дента в Гояния и данните от примера на Низамска ни позволиха да 
определим възможните последствия от терористична атака с УРР – 
„мръсна бомба“, и основните действия за оцеляване на населението. 

Възможните последствия са: 
 разрушаване на сгради, затрупване на хора и възникване на 

пожари; 
 остра форма на лъчева болест или смърт; 
 замърсяване на околната среда и загуба на определени 

функции на областта, променливи в зависимост от вида и количест-
вото на използваните радионуклиди; 

 икономически срив и социални проблеми; 
 психологически ефект; 
 негативна реклама; 
 загуба на работа; 
 банкрути или загуба на стопански функции, продажба на тре-

ти страни. 
Основни действия за оцеляване при терористична атака с 

„мръсна бомба“ са: неотложни защитни действия непосредствено 
след атаката и дълговременни защитни действия във времето след 
атаката. 

Непосредствено след атака с „мръсна бомба“ неотложните 
действия за защита са: укриване в помещения и ограничаване на 
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достъпа до определени територии, респираторна защита с аерозол-
ни маски, измиване, изкъпване и подмяна на облеклото, използване 
на индивидуални средства за защита и др. 

Защитните действия във времето след атаката са: временно 
преместване и завръщане, постоянно преселване, забрани за кон-
сумация на хранителни продукти и деконтаминация и почистване на 
замърсената околна среда (деконтаминаця). 

За защита на храните и питейната вода след терористична 
атака с „мръсна бомба“ е неообходимо директно ограничаване на 
консумацията на замърсена храна и ограничаване на преминаване-
то на радионуклиди в храната от замърсени въздух, вода и почва. 

Деконтаминацията е особено необходима по време на вре-
менното преместване и има за цел: 

- да се намали външното облъчване, дължащо се на отложе-
ната по различни повърхности активност; 

- да се ограничи замърсяването, дължащо се на пренасяне на 
активност върху хората, животните и хранителните продукти; 

- да се намали вторичното замърсяване на атмосферния въздух. 
За деконтаминация на сгради, различни предмети и повърх-

ности се прилагат най-различни физични, химични и биологични ме-
тоди: миене с вода под високо налягане, почистване с абразивни 
материали и препарати и сапуни, използване на сменни облекла, 
отстраняване на повърхностни слоеве от почвата и др. 

В заключение ще цитираме две поговорки – арабска и китайс-
ка, които кореспондират с посоченото в доклада: 

Победата се печели не с броя на убитите, а с броя на уп-
лашените! 

Убий един – изплаши сто! 
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Abstract: The report demonstrates the impact of improving the structure of 
strategies for dealing with stress in the process of preparing a specialized self-
defense to increase preparedness for effective actions in extreme situations. 
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Съвременният етап от развитието на обществото се характе-

ризира с динамична промяна на действителността. Автоматизация-
та на много дейности и ускореното нарастване на информацията 
създадоха условия, свързани с ограничаване на физическата актив-
ност, с лишаване до голяма степен на съвременния човек от жизне-
новажното физическо движение, вследствие на което значително 
нарасна нервно-психическото напрежение. От най-древни времена 
хората са смятали, че човек не може да живее без движение. Древ-
ногръцкият философ Платон определя движението като „целебна 
част от медицината“. Известният историк от древността Плутарх 
разглежда движението като „склад на живота“. През XVIII в. френс-
кият лекар Тисо е стигнал до извода, че „по своето въздействие 
движението само по себе си може да замени всяко средство, но 
всички лечебни средства в света не могат да заменят въздействие-
то на движението“. Известният лекар от Средновековието Авицена 
посочва, че практикуващите системно физически упражнения много 
рядко боледуват. [3] Ограничаването на движенията отрицателно се 
отразява върху всички органи и системи на човешкия организъм, в 
една или друга степен въздейства негативно на цялостното разви-
тие на човека. Ограничаването на физическата активност е основ-
ният фактор, детерминиращ нарастването на силата на стреса. По-
вишената физическа активност в значителна степен понижава отри-
цателното влияние на силния стрес (дистрес). 

Съвременният човек е подложен на системен стрес. Реакция-
та на стреса е обяснена в теорията на Ханс Селие, при която орга-
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низмът реагира на външните фактори на въздействие на средата. 
Синдромът на ответната реакция, известен като „общ адаптационен 
синдром“, е универсален модел на реагиране, свързан със съхраня-
ването на организма след въздействието на стресиращите фактори. 
Главното усилие на организма е да се приспособява към променя-
щите се условия на средата и да възстановява вътрешното равно-
весие (адаптация). Общият адаптационен синдром има три фази: 1) 
фаза на предупреждение; 2) фаза на съпротива; и 3) фаза на изто-
щение. В научната литература публикациите за стреса са едни от 
най-многобройните. За изследванията, свързани с това състояние, 
най-често се прилагат три основни подхода. Първият е насочен към 
особеностите на личността, на нейната психическа структура, на 
свойствата и характеристиките в оценката на стреса. Вторият под-
ход е свързан с търсене на причините за стреса вън от личността. 
Стресовите фактори се изучават и се класифицират по степента на 
тяхната интензивност и качествените им особености. Третият под-
ход се разглежда като модел на взаимодействието, където се ин-
тегрират двата фактора и се разкриват връзките и взаимозависи-
мостите между тях в промените на стреса. [1] Стресовите фактори 
най-често се разглеждат като силни, остри и хронични. Силните 
фактори са свързани с важни жизнени събития, които могат да въз-
действат както положително, така и отрицателно. Острите стресови 
фактори са много силни и имат предимно отрицателно въздействие, 
в резултат на което възникват определени кризи. Хроничните фак-
тори на стреса (стресорите) се характеризират с повторяемостта на 
своето въздействие в ежедневието. [5] От позицията на теорията на 
екстремалните ситуации силата на стресорите съответстват на сте-
пента на екстремалност на ситуациите, а острите стресори са свър-
зани със силата на основния фактор на ситуациите – опасността. 
Хроничните стресори изразяват динамиката на развитието на екст-
ремалните ситуации. Адаптацията на хората към различните изиск-
вания на екстремалните ситуации винаги е свързана със справянето 
със стресогенните фактори. Нарушаването на равновесието на чо-
века със средата, което трудно се преодолява, предизвиква състоя-
ние на тревожност. [7] Най-често срещаните стресори са свързани 
със социалната среда, където взаимоотношенията между хората се 
изострят и се проявяват като конфликти. Възможни са и по-остри 
реакции при конфликтите, които могат да се изродят като психичес-
ко и/или физическо насилие. Необходимо е човек да регулира пси-
хичните си състояния и поведение в тези ситуации. Той трябва да 
има формирана готовност за адекватни действия при самозащита 
при нападение. Един от най-надеждните начини за самозащита е 
избягването на нападението, т.е. избягването на екстремалната си-
туация. За да се формира адекватна готовност за ефективни дейст-
вия в различни екстремални ситуации, е необходимо да се усъвър-
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шенства структурата на стратегиите за справяне със стрес. Страте-
гиите за справяне със стрес се разглеждат като моделиращи про-
менливи, определящи взаимовръзката между стресорите, преживя-
ването на стреса и последствията от него. Начините, по които хора-
та реагират на стреса, се определят от възприеманата социална 
подкрепа, от една страна, и от друга, от изградените стратегии за 
справяне със стреса. [2] Важен етап от изграждането на определени 
стратегии за справяне със стреса е оценката на значимите фактори 
на въздействие на екстремалните ситуации. R. Lazarus (1999) разг-
лежда два вида оценка на тези фактори – първична и вторична. 
Първичната оценка е свързана с отчитане на полезността на факто-
рите на въздействие на ситуациите. Целите са структурирани и са 
свързани с по-силни стимулиращи емоции. Първичната оценка 
включва три аспекта – сигурност за постигането на целта, полза или 
вреда от въздействието на факторите и ниво на удовлетвореност. 
Вторичната оценка се отнася до възможностите за справяне със 
стреса. Тя също включва три аспекта – отговорност на ползата или 
вредата от реагирането при стрес, потенциал за справяне и очаква-
ния за бъдещето. Тези три аспекта на вторичната оценка на факто-
рите на въздействие са свързани с контрола на способността за 
тяхното елиминиране или редуциране. Първичната и вторичната 
оценка на факторите на въздействие на ситуациите служат като ос-
нова за изграждане на различни стратегии за справяне със стреса. 

На базата на проведения теоретичен анализ и обобщение оп-
ределихме за работна хипотеза на нашето изследване твърдение-
то, че в процеса на подготовката по специализирана самозащита се 
усъвършенства структурата на стратегиите за справяне със стрес. 

За цел на изследването приехме да се установи положител-
ното въздействие на подготовката по специализирана самозащита 
върху стратегиите за справяне със стрес. 

За постигането на целта бяха решени следните основни задачи: 
1. Разработване на теоретичните основи на изследвания 

проблем. 
2. Определяне на стратегиите за справяне със стрес на мла-

дежи, практикуващи специализирана самозащита, и на младежи, 
непрактикуващи определен вид спорт. 

3. Провеждане на сравнителен анализ и разкриване на зако-
номерности. 

Предмет на изследването бе въздействието на подготовката по 
специализирана самозащита върху стратегиите за справяне със стрес. 

Обект на изследването бяха 54 обучаеми – младежи, от които 
28 практикуващи специализирана самозащита като експериментална 
група и 26 непрактикуващи определен вид спорт като контролна гру-
па. За решаването на задачите, постигането на целта и потвържда-
ването на хипотезата бе приложена комплексна методика от проуч-
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ване на литературните източници, наблюдение, беседа. Стратегиите 
за справяне със стрес бяха измерени с въпросник СОРЕ-1, адаптиран 
за български условия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов 
(2000). Тестът включваше 53 единици, обособени в 14 субскали, оп-
ределящи стратегиите за справяне със стрес. Получените резултати 
бяха обработени чрез вариационен анализ. Към обособените субска-
ли, определящи стратегиите за справяне със стрес, бяха включени: 
активно справяне (С1), планиране (С2), потискане на конкуриращи се 
активности (С3), въздържане (С4), търсене на инструментална подк-
репа (С5), търсене на емоционална подкрепа (С6), позитивно преос-
мисляне и развитие (С7), приемане (С8), обръщане към религията 
(С9), фокусиране върху емоциите и изразяването им (С10), отричане 
(С11), поведенческа дезангажираност (С12), психическа дезангажи-
раност (С13), употреба на алкохол и наркотици (С14). 

В занятията по специализирана самозащита бяха включени 
упражнения за развитие на специалните физически качества: 
взривна сила на долните и горните крайници, скоростно-силова из-
дръжливост на коремните мускули, бързина, издръжливост и лов-
кост. Обучаемите усвояваха определени знания и формираха конк-
ретни умения за самозащита, решаваха различни по трудност казу-
си. В хода на занятията се прилагаха и определени психически въз-
действия за намаляване на тревожността и страха, понижаване на 
емоционалното напрежение, повишаване на психическата работос-
пособност. Практикуваха се и методи за бързо възстановяване на 
жизнените енергии и изграждане на психо-физически модели за 
действия в бъдещи екстремални ситуации. 

 
Таблица 1. Стратегии за справяне със стрес 

 
№ Показатели 

Стратегии 
Контролна 

група 
Експериментална 

група 
Разлика Р % 

1. С1 12,12 13,25 1,13 99 
2. С2 11,75 12,48 0,73 97 
3. С3 12,31 11,30 1,01 95 
4. С4 10,34 11,93 1,59 98 
5. С5 12,71 11,62 1,09 96 
6. С6 9,89 10,57 0,68 75 
7. С7 11,51 12,98 1,47 99 
8. С8 11,25 10,51 0,74 89 
9. С9 9,32 9,64 0,32 65 

10. С10 10,33 9,83 0,55 71 
11. С11 8,91 9,33 0,42 82 
12. С12 7,52 8,11 0,59 88 
13. С13 10,12 8,21 1,91 99 
14. С14 1,65 1,22 0,43 78 
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В Таблица 1 са представени стратегиите за справяне със 
стрес на обучаемите от контролната и експерименталната група. 
При анализирането на резултатите от изследването бяха разкрити 
редица интересни за теорията и практиката закономерности. Оцен-
ката на данните от Таблица 1 показва, че стратегиите за справяне 
със стрес при обучаемите от контролната група, непрактикуващи 
вид спорт, имат по-ниски стойности на баловете на отделните стра-
тегии за справяне със стрес в сравнение с тези, практикуващи само-
защита. По-високите стойности на стратегиите са показател за по-
голяма психическа и физическа мобилизация. 

При обучаемите от контролната група структурата на стратегии-
те не е съвършена. На първо място те са определили С5 – търсене на 
инструментална подкрепа, с 12,71 бала. Тези, които не практикуват 
определен вид спорт, имат ниска двигателна активност. Те търсят съ-
вет за начина на реагиране при възникналата ситуация. Нуждаят се от 
конкретна помощ. Изпитват известна несигурност и трудно взимат 
решение за активни действия в екстремални ситуации. На второ мяс-
то се нарежда С3 – потискане на конкуриращи се активности, с 12,31 
бала. Тази стратегия е насочена към концентриране на силите за ре-
шаване на възникналия проблем. Другите стресори с по-малка сила и 
значимост се отхвърлят и вниманието се насочва към актуалния стре-
сор. Този подход е правилен и дава по-добри възможности за справя-
нето със стреса. На трето място се нарежда С1 – активно справяне, с 
12,12 бала. Тази стратегия е основна за действия в ситуации, свърза-
ни с внезапно появяване. Един от силните отрицателни фактори на 
екстремалността на ситуациите е внезапното им възникване. Човек 
няма необходимата готовност веднага да реагира. Адаптационните 
процеси протичат много трудно. Често той не може да се справи 
ефективно със ситуацията. На четвърто място се класира С2 – плани-
ране, с 11,75 бала, а на пето място – С7 – позитивно преосмисляне и 
развитие, с 11,51 бала. Обучаемите от контролната група обмислят 
реда на действията, търсят положително решаване на стресовите си-
туации и се стремят към личностното си усъвършенстване. В основа-
та на С7 стои позитивното мислене. С много близки стойности – 10,34 
и 10,33, се класират стратегиите С4 – въздържане, и С10 – фокусира-
не върху емоциите и изразяването им. Тези стратегии изразяват из-
бягването на преждевременни действия и изчакване на подходящ 
момент за действие. Освен това вниманието се насочва към актуал-
ния стресор, при което най-често настъпва разстройване и индивидът 
се стреми да го изрази. Той се отказва от активни действия. Другите 
седем стратегии допълват цялостната структура на стратегиите за 
справяне със стреса на изследваните младежи от контролната група. 

По-хармонична е структурата на стратегиите за справяне със 
стрес при младежите от експерименталната група в сравнение с 
младежите от контролната група. Оценката на данните от Таблица 1 
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показва, че на първо място с 13,25 бала е С1 – активно справяне. С 
1,13 бала той е по-висок от бала на контролната група при Р = 99 %. 
На второ място се нарежда С7 – позитивно преосмисляне и разви-
тие, с 12,98 бала, който е по-висок с 1,47 единици от бала на конт-
ролната група при Р = 99 %. На трето място се класира С2 – плани-
ране, с 12,48 бала. Този бал на експерименталната група е по-висок 
с 0,73 бала в сравнение с контролната група при Р = 97 %. Както се 
вижда, подреждането на стратегиите за справянето със стрес в 
структурата на цялостната стратегия при експерименталната група 
е по-съвършена от контролната група. В резултат на системните 
тренировки по специализирана самозащита се е усъвършенствала 
структурата на стратегиите за справяне със стрес при експеримен-
талната група. Това се потвърждава и от подреждането на другите 
четири стратегии – С4, С5, С3 и С8 (въздържане, търсене на инст-
рументална подкрепа, потискане на конкуриращи се активности и 
приемане). Интересно е структурирането на тези стратегии. Докато 
при първите три водещи стратегии доминира добрата организация и 
позитивната нагласа за действия в екстремалните ситуации, то при 
вторите четири стратегии доминира повече внимателното осмисля-
не на екстремалните ситуации и по възможност избягването им, ко-
ето показва сравнително висока готовност за действие. При седем 
(50 %) от всички стратегии за справяне със стрес достоверно са се 
повишили/понижили техните стойности, което е показател за усъ-
вършенстване на цялостната ѝ структура. 

Анализът на разкритите закономерности на стратегиите за 
справяне със стрес ни позволи да установим, че при системните 
практики по самозащита, като повишена физическа активност и спе-
циализирана подготовка, се усъвършенства структурата на цялостна-
та стратегия за справяне със стрес и нараства готовността за ефек-
тивни действия в екстремални ситуации. Получените резултати ни 
дават основание да считаме, че успешно доказахме възприетата от 
нас работна хипотеза и постигнахме целта на научното изследване. 
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Всички специални служби по света ползват основно три основ-

ни източника за разузнавателна информация: откритите източници, 
секретните сътрудници (агенти) и техническите средства и канали. 

Откритите източници са сериозно подценени в настоящия мо-
мент. Рядко службите за сигурност или прокуратурата се самосези-
рат по повод на публикации в медиите относно извършени или 
предполагаемо извършени престъпления от физически или юриди-
чески лица. 

Нееднократно е отбелязвано, че апаратът на секретните сът-
рудници е в недобро състояние. Това се дължи на непрекъснатите 
медийни атаки и използването на обидни квалификации спрямо 
бившата агентура. Очевидно, това намалява възможността сега да 
се придобиват нови секретни сътрудници. 

Всичко това обяснява защо основен акцент през последните 
години беше поставен върху използването на специални разузнава-
телни средства като метод за придобиване на информация в опера-
тивно-издирвателната дейност. 

В своята история българските специални служби са прилагали 
в различен обем и с променлив успех разузнавателните технически 
средства и оперативните способи. В сравнително близкото минало 
липсата на законодателна уредба е създавала затруднения за пол-
зването им. Това е превръщало резултатите от тях в секретни данни 
и факти и е било невъзможно те да се ползват като веществено до-
казателствено средство в досъдебното (предварителното) произ-
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водство.1 Този проблем се е разрешавал чрез пристъпване към ле-
гализиране на резултатите, получени от техническите средства. 
Оперативните работници търсили дублиращи явни източници на 
получената информация, които да се ползват в наказателното про-
изводство като доказателства. Невъзможността да се легализират 
част от тези данни лишавало наказателното производство от важна 
оперативна информация и съществени факти. 

Специалните разузнавателни средства са високонадеждни ин-
струменти, използвани в целия технологичен процес на оперативно-
издирвателната, контраразузнавателната и разузнавателната 
дейност, както и в разследването на престъпления в наказателното 
производство, и в същото време те са скъпо удоволствие и с висока 
финансова себестойност за заявителите и потребителите. 

Материята, отнасяща се до прилагането и използването на 
специални разузнавателни средства, е твърде сложна, чувствител-
на и трудноразбираема за някои служители от службите за сигур-
ност и обществен ред. Подценяват се ролята, мястото и значението 
на специалните разузнавателни средства. 

През 1946 г. за първи път е създадена радиотехническа служ-
ба, известна по-късно като Четвърто управление на Държавна си-
гурност2, която се занимава с телефонно подслушване и проверя-
ване на писмената кореспонденция. Структурата е имала за задача 
да разработва, поддържа и предоставя на оперативните управления 
използваната в тяхната дейност специализирана техника. През 1947 
г. тази служба е разширена в Техническо отделение. На нейна ос-
нова впоследствие са създадени няколко структури, администра-
тивно подчинени на различни звена от Държавна сигурност (ДС). 
През този период тяхната основна функция е проверката на корес-
понденцията, но те се занимават също с криптиране на съобщения-
та, поддръжка на правителствени телефонни линии, радиовръзки с 
българските посолства в чужбина и др. През 1949 г. всички техни-
чески служби на ДС са обединени в Отдел VI „Технически“, но малко 
по-късно от него отново са отделени няколко специализирани служ-
би. В отдела остава основно дейността по телефонно и микрофонно 
подслушване. През 1962 г. отделът е превърнат в Четвърто управ-
ление. Освен него в структурата на ДС от 1962 г. с техническа под-
дръжка се занимават и други два самостоятелни отдела – Втори от-

                                                 
1 Досъдебното производство е първата фаза на наказателния процес по дела от 
общ характер. 
2 Комитетът за Държавна сигурност, или съкратено Държавна сигурност (ДС), е бъл-
гарска тайна служба за разузнаване и контраразузнаване, съществувала в периода 
1925 – 1990 г. По своята същност КДС, или за краткост ДС, съответства на съветс-
кото КГБ (на руски: КГБ – Комитет государственной безопаасности). Службата е из-
вестна сред българското общество (особено след промените от 1989 г.) като репре-
сивния апарат на Българската комунистическа партия. 
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дел (външно наблюдение), и Четвърти отдел (радиоразузнаване, 
радиоконтраразузнаване, национален шифров орган). От началото 
на 1986 г. Четвърто „Техническо“ управление се преструктурира в 
Оперативно-техническо управление (ОТУ – ДС) след обединение с 
Научно-техническо управление (НТУ), а е създадено Четвърто (ико-
номическо) управление на ДС. 

След промените в нашата страна през 1990 г. Оперативно-
техническо управление се преобразува в Служба „Оперативно-
техническа информация“ (СОТИ); ІІ отдел – в Служба „Оперативно 
издирване“ (СОИ). 

Първият Закон за специалните разузнавателни средства3 е 
приет през 1994 г. Съгласно определението в този закон (чл. 2, ал. 
1) „Специалните разузнавателни средства са средствата, които се 
използват за наблюдение, подслушване, проследяване, проникване, 
фотографиране, филмиране, видео- и/или звукозапис и проверка на 
кореспонденцията, предназначени за получаване на необходимата 
информация без знанието или въпреки изричното несъгласие на 
контролираните лица“. 

Законът за специалните разузнавателни средства от 1994 г. 
изигра положителна роля, като постави открито пред общественост-
та възможността при определени от законодателството случаи да 
бъдат ограничавани правото на „неприкосновеността на личността, 
жилището и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения“. 

През 1997 г. бе приет нов Закон за специалните разузнавател-
ни средства, който разглежда прилагането на СРС много по-
подробно. Съобразно новите моменти в оперативната среда за си-
гурност в закона са описани най-съществените и значими аспекти. С 
това се допълват някои празноти от 1994 г., което е правилен под-
ход на законотворчеството. 

През 2000 г. на основание на „Доклад за фактическото поло-
жение на прилагането на Конституцията и ЗСРС от органите на из-
пълнителната власт“, изготвен от министъра на вътрешните работи, 
министъра на правосъдието и министъра на отбраната на Републи-
ка България, са предложени следните законодателни промени, 
свързани с прилагането на специални разузнавателни средства: 

- Да се създаде централен регистър за използваните СРС, ка-
то се регламентира правото кои органи извън МВР могат да искат 
справки и да контролират поддържането на информация в него. 

- Да се обсъдят възможности за подобряване на контрола при 
използване на СРС, включително и на извънведомствения. 

- Да се въведе основание за прекратяване на използването на 
СРС при несъответствие между установените данни за лицата или 

                                                 
3 Закон за специалните разузнавателни средства – обн. ДВ, бр. 30 от 8.04.1994 г. 
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обектите, за които постъпва информация по чл. 14, ал. 1, т. 3 от За-
кона за специалните разузнавателни средства, приет през 1997 г. 

- Да се въведе задължение за уведомяване на органа, дал 
разрешение за ползване на СРС, в тридневен срок от преустановя-
ване на ползването. 

- Да се въведе строга отчетност на цялата документация, 
свързана с поставяне, ползване и премахване на СРС. 

- Да се създаде работна група с представители на Министерст-
вото на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Минис-
терството на правосъдието, която да обсъди и разработи необходими-
те законодателни промени. Министрите да влязат и в дискусия със 
структурите на гражданското общество и в парламента за подготовката 
на концепциите и осъществяването на тези законодателни промени. 

- В подзаконовите нормативни актове – в „Инструкцията за ус-
ловията и реда за използване, осигуряване и прилагане на специ-
ални разузнавателни средства от службите на МВР и изготвяне на 
веществени доказателствени средства“: да се регламентират из-
черпателно правата и задълженията на различните служби, които 
имат участие в използването на СРС; да се въведе строг ред на до-
кументиране на действията, свързани с разполагане, използване и 
демонтиране на СРС; да се регламентира точно дейността на слу-
жителите, които следва да предотвратяват изтичане на информация 
и да следят промените по отношение на наблюдаваните обекти.4 

След като бяха направени законодателни и структурни проме-
ни в МВР през 2001 г., двете централни служби – СОТИ и СОИ, се 
преобразуват съответно в Дирекция „Оперативно-техническа ин-
формация“ (ДОТИ) и Дирекция „Оперативно издирване“ (ДОИ). 

От началото на 2008 г. Национална служба „Сигурност“ бе из-
ведена от МВР и преобразувана в Държавна агенция „Национална 
сигурност“. В нейната структура бе създадена Специализирана ди-
рекция „Технически операции“, която също имаше право да прилага 
всички оперативни способи. По този начин за първи път в нашата 
история се оказа, че две структурни единици от системата за сигур-
ност имат право да прилагат СРС на територията на България. 

През 2011 г. в МВР бе създадена СДОТО (Специализирана 
дирекция „Оперативно-технически операции“). В нейните правомо-
щия влизат: 

- да извършва негласна оперативно-техническа дейност за раз-
криване и документиране на извършването на престъпления, включи-
телно за изготвяне на веществени доказателствени средства; 

- да осъществява наблюдение на лица и обекти и да съдейст-
ва за предотвратяване на извършването на престъпления; 

                                                 
4 Доклад за фактическото положение на прилагането на Конституцията и ЗСРС от 
органите на изпълнителната власт. София, 2000. 
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- да извършва проследяване на лица; 
- да извършва записи, филмира и фотографира лица и обекти; 

да контролира проведени телефонни разговори от обществени те-
лефонни автомати; 

- да охранява чрез използване на специфични методи и спе-
циални разузнавателни средства живота, здравето и имуществото 
на физически лица; 

- да извършва оперативно проучване на лица и обекти; 
- да ръководи и контролира дейността на териториалните си 

звена; 
- да участва в съвместни мероприятия с компетентните струк-

турни звена на МВР по разкриване и предотвратяване на престъп-
ления; 

- да участва в обучението на служители на разузнавателните 
и контраразузнавателните служби на Република България; 

- да изгражда и използва собствен информационен фонд като 
част от информационната система на МВР; 

- да съхранява изготвени от дирекцията веществени доказа-
телствени средства и да ги предоставя на съответните органи на 
съдебната власт по тяхно искане; 

- може да контролира предаването на данни и получаването 
на информация и чрез кабелни средства за комуникация. 

В началото на месец август 2013 г. Специализирана дирекция 
„Оперативни технически операции“ (СДОТО) бе извадена от струк-
турата на МВР и бе отделена в самостоятелна държавна агенция 
към Министерския съвет. Новата структура е Държавна агенция 
„Технически операции“ (ДАТО), която е юридическо лице на бю-
джетна издръжка със седалище в София. 

ДАТО е правоприемник на всички активи и пасиви на СДОТО, 
заедно с материалната база и техниката, а също така и на инфор-
мационния фонд и архива. 

Мотивите за изваждането на СДОТО, който технически осигу-
рява и прилага СРС, от МВР и разделянето на заявителя на СРС от 
прилагащия СРС и поставянето му в позиция на равноотдалеченост 
са следните: 

- ще се гарантира независимост и невъзможност за злоупотреба; 
- заявителите на специални разузнавателни средства чрез 

бюджета си да осигуряват финансово всеки отделен случай на при-
лагане на СРС от ДАТО, щом са преценили, че е нужно, и са го по-
искали. Въвеждането на механизъм за контрол чрез бюджета с при-
лагане на финансова обвързаност съгласно чл. 20а от ЗСРС има за 
цел намирането на баланс между нуждата от използване на СРС, 
гражданските права и финансовите възможности на държавата; 

- председателят на ДАТО ще се избира от Народното събрание 
по предложение на министър-председателя за срок четири години; 
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- ще се осигури независимост на ДАТО, от една страна, и 
възможност за завишен парламентарен контрол, от друга страна, 
включително и чрез изграждане на качествено нова постоянна пар-
ламентарна комисия за контрол над дейността на службите за си-
гурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до трафични 
данни по ЗЕС; 

- дейността и организацията на работа на агенцията ще са 
разписани в устройствен правилник, приет от Министерския съвет. 

През 2014 г. от някои политически лица нееднократно бе пос-
тавян въпросът, че създаването на ДАТО осигури независимост от 
основния потребител МВР, но в ДАНС остава специализираната ди-
рекция с подобни функции, което създавало възможност за евенту-
ални злоупотреби. Дори се чуха гласове цялата дейност по прила-
гане на СРС да се прехвърли в ДАТО. 

Съгласно чл. 20, чл. 21 и чл. 123, ал. 2, т. 5 от Закона за Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ дава законова възможност 
органите на агенцията да притежават, използват и прилагат специ-
ални разузнавателни средства в рамките на своята компетентност 
при условия и по ред, определени със Закона за специалните раз-
узнавателни средства. 

От направения исторически преглед в развитието на опера-
тивно-техническите служби става ясно, че до създаването на ДАНС 
е имало само определени субекти, които са имали права да прила-
гат СРС и са изпълнявали задачи както по линия на сигурността, 
така и за милицията (полицията). Целесъобразно ли е тогава създа-
ването на две структурни звена с приблизително еднакви функции и 
задачи? 

Основната слабост на подобно решение е необходимостта от 
ангажиране на по-големи финансови и трудови ресурси за осигуря-
ване на работата на двете звена. 

В същото време не могат да не се посочат и някои положител-
ни страни на подобна структура: 

- Има сериозна разлика между разследването на криминални 
престъпления и разработката срещу разузнаване в полза на чужди 
сили, опасности за суверенитета и териториалната цялост на дър-
жавата, борба с международния тероризъм и екстремизъм, проти-
воконституционна дейност и т.н. 

- Друг немаловажен аргумент е необходимостта от алтерна-
тивна техническа служба, която да разработва сигнали за изтичане 
на информация от ДАТО или ДАНС, тъй като те не биха могли да се 
разследват сами. 

Такъв случай вече имаше през февруари т.г., когато служи-
телка на „Технически операции“ беше заловена, че срещу заплаща-
не предоставя информация дали има искания за прилагане на СРС 
срещу определени лица. В миналото подобни случаи при необхо-
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димост са се решавали, като задачата се е прехвърляла от една 
оперативно-техническа служба в друга също с право да използва 
СРС, например от ОТУ във ІІ самостоятелен отдел на ДС (по-късно 
от ДОТИ в ДОИ) или обратно. 

Досега ДАНС имаше правото да използва оперативните спо-
соби и за чисто полицейски задачи – борба с организираната прес-
тъпност, трафик на хора и културни ценности, престъпления срещу 
данъчната, митническата, паричната и осигурителната система и 
т.н. Предвижда се борбата с организираната престъпност отново да 
стане част от функциите на МВР. При тази ситуация посочените за-
дачи трябва да се поемат от ДАТО, а в специализираната дирекция 
на ДАНС да се поемат мероприятия, свързани само със сериозни 
заплахи срещу националната сигурност. 

От направената оценка и исторически анализ на появата, със-
тоянието и развитието на законодателството в Република България 
по прилагане и използване на специални разузнавателни средства и 
действащите структури, ангажирани с използването и прилагането 
на СРС през последните двадесет години, могат да се направят 
следните изводи: 

- Законодателството на Република България по използване на 
СРС съответства на нормативните документи, приети в Европейс-
кия съюз, и продължава да се развива и кореспондира с общоприе-
тите световни демократични стандарти. В него детайлно са посоче-
ни обектите и субектите на СРС, редът за тяхното прилагане и из-
ползване на получената чрез тях информация, начинът на осъщест-
вяване на международно полицейско сътрудничество в тази област. 

- Основната организация, имаща право да използва и прилага 
СРС в Република България, е отделена като самостоятелна струк-
тура в лицето на ДАТО. За пръв път в дейността на тази организа-
ция се въвежда принципът на финансова обвързаност при използ-
ване на СРС. Всеки субект – заявител и потребител на ценна ин-
формация от СРС, се задължава да поеме разходите по изготвяне-
то, ползването, прилагането и получаването на данни и факти. 

- Със създаването на Държавна агенция „Технически опера-
ции“ се дава възможност тя да разработва стратегически и опера-
тивни цели, подчинени на законовите си задължения и съобразени с 
осъществяваните функции като служба за сигурност. 

- С появата на ДАТО се дава възможност за реорганизиране и 
развитие на дейностите по извършване на негласна оперативно-
техническа дейност за разкриване, документиране и превенция на 
извършването на престъпления, включително и за изготвяне на ве-
ществени доказателствени средства, за възстановяване и доизг-
раждане на ефективен и незаобиколим контрол при осигуряване и 
прилагане на специални разузнавателни средства. 
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- Дава се възможност на ДАТО ефективно да подпомага 
дейността на наказателния процес, към която е ориентирана опера-
тивната цел, т.е. да се извършва негласна оперативно-техническа 
дейност за разкриване и документиране на извършването на прес-
тъпления. 

В търсенето на баланс между запазването на социалните 
ценности в сферата на държавната политика в борбата с престъп-
ността и защитата на законните интереси на гражданите е възприет 
принципът, че ограничаване на основните права и свободи на граж-
даните трябва да се извършва в изключителни случаи, предвидени 
в закон, и при строг и ефективен контрол. 
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Abstract: The publication deals with scientific, technical and organizational 

problems of disaster management. Analyses of different command arrangements and 
the trend from centralized to network enabled command are conducted. Main focus is 
on the necessity of the creation of network enabled capabilities for disaster 
management similar to the NATO concept for network centric warfare. This approach 
is critical for transmition of multinational and multiagency procedures to a new level 
on network basis. The publication emphasizes the thesis that implementation of this 
approach will maximize the prevention and minimize the possible negatives caused 
by disasters. 

Key words: network, capabilities, system of systems, disaster management 
Command and Control; Command Arrangements 

 
Сложната природо-географска структура на балканския регион 

и местоположението му в области на висока сеизмична активност, 
целогодишни поредици от интензивни валежи и големи температур-
ни амплитуди, предизвикващи сериозни заледявания през зимата и 
продължителни засушавания през лятото, го характеризира като 
високорисков по отношение на вероятността от възникване на бедс-
твия. Статистиката показва голяма честота и разнообразие на раз-
личните бедствия, засегнали държавите от региона през последните 
десетилетия – фактор, характеризиращ го в настоящия момент с 
особено висока степен на застрашеност. 

Както сеизмичната активност, така и наводненията са много 
сериозна заплаха, породена не само от опасността от разливи по 
крайбрежието на река Дунав, но така също и поради наличието на 
големи реки и язовири, разположени на територията на държавите. 
Най-голяма е опасността за населените места, разположени в за-
ливните зони на реките, където са застрашени животът на населе-
нието и обектите от критичната инфраструктура. Така например при 
наводненията през май-август 2005 г. в България, при които бяха 
засегнати 75 % от територията на страната, съвкупните щети възля-
зоха приблизително на около 456 млн. евро. Утежняващо обстоя-
телство се явява и прогнозната тенденция към увеличаване на рис-
ка от наводнения през следващите години, породена от глобалните 
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климатични промени. Големите наводнения през декември 2014 г. в 
Югоизточна Европа, засегнали големи територии от България и 
Гърция, са още едно доказателство за това. 

Значителен брой бедствени и аварийни ситуации се причиня-
ват и от свлачищни процеси, а през зимното полугодие сериозен 
проблем са обилните снеговалежи и заледявания. В резултат на тях 
се блокира транспортната инфраструктура и много хора изпадат в 
безпомощно състояние. През лятото особена опасност представля-
ват горските и полските пожари. Често опустошителни пожари обх-
ващат територията на няколко области. 

Понякога пораженията върху обекти от критичната инфраст-
руктура оказват най-значително влияние върху живота и здравос-
ловното състояние на населението и върху икономиката на държа-
вите от региона. От тях със значителен масов ефект са тези, свър-
зани с използването на атомната енергия и обекти от химическата 
промишленост, способни да създадат потенциална опасност за поч-
ти всички населени места в региона. Освен това големите произ-
водствени аварии и пожари обикновено се съпровождат с отделяне-
то на силнотоксични вещества и предизвикват замърсяване на 
околната среда. 

Не бива да се подценява и фактът, че в региона са разполо-
жени не само големи градове, населени места и пристанища с фун-
даментално икономическо значение за развитието на Европа, но и 
множество културно-исторически обекти не само с национално, а и с 
европейско и световно значение. Тяхното опазване в случай на 
бедствия е също толкова значимо, колкото и на посочените по-горе 
критични обекти от инфраструктурата. Освен това те са свързани 
пряко с един от основните сектори на икономиката – туризма, явя-
ващ се основен източник на блага, особено за по-слабо развитите 
икономики. 

При така очертания характер на заплахите на средата приори-
тет на Европейския съюз в областта на гражданската защита днес е 
изграждането на интегрирана система за управление при кризи, за 
защита на обекти от критичната инфраструктура, както и усъвър-
шенстването на системата за защита при бедствия, аварии и катас-
трофи (Бахчеванов, Г. 2005). 

Придобитият опит при управлението при бедствия в ЕС и пос-
ледствията от тях обаче налагат провеждането на задълбочени 
анализи на пригодността на съществуващите национални механиз-
ми за реагиране при кризи, тъй като се открояват няколко негативни 
тенденции: 

 недостатъчна оперативна съвместимост на националните 
механизми за управление на кризи с международните практики и 
системи; 
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 липса на добре разработена нормативна уредба, характе-
ризираща се обикновено с множество закони, които не са съгласу-
вани помежду си, а регулират сходна материя – кризи, бедствия и 
извънредни ситуации; 

 отсъствие на интегрирана комуникационно-информацион-
на инфраструктура, осигуряваща оперативна съвместимост на всич-
ки сегменти на системата за гражданска защита; 

 завишени правомощия или не докрай правно изяснен ста-
тут на националните органи за управление при взаимодействието 
им с органите на властта, местното самоуправление и неправителс-
твените организации; 

 липса на единна методика и критерии за определяне на от-
говорностите и задачите на силите за реагиране, за обучение и тре-
нировка на личния състав от системата за реагиране при кризи. 

На фона на така очертаната висока степен на застрашеност от 
бедствия на региона на национално ниво в държавите от ЕС граж-
данската сигурност е уредена по различен начин. При това същест-
вуват няколко основни модела на системи за мениджмънт при бедс-
твия. Най-разпространен е този, при който централизирано право-
мощията са съсредоточени в рамките на министерствата на вът-
решните работи. Тук в случай на бедствие се използват основно 
екипите на полицията и пожарната. При друг модел са оправомоще-
ни органите на министерствата на отбраната с техните поделения. 
Съществува и модел, при който правомощията са концентрирани в 
ръцете на министерски съвет и се осъществяват от държавни аген-
ции или правителствени органи на негово пряко подчинение. Фи-
нансирането при всички тези модели се осъществява изцяло за 
сметка на държавния бюджет. Участието на доброволци и неправи-
телствени организации е само частично регламентирано и прилага-
но. Освен това в някои от европейските държави системата се на-
мира в непрекъснат процес на трансформация. 

Сложността на проблема произтича от неговия многостранен 
характер и от факта, че в борбата с бедствията трябва да се вклю-
чат множество органи (агенции), което изисква твърде сложна коор-
динация, стройни организационни структури и ефективен модел на 
управление. При такива кризисни ситуации с цел намаляване на за-
губите са необходими планиране и съгласуване на мероприятията 
между органите на изпълнителната власт, местната администрация 
и организациите със стопанска и идеална цел. Обемът и специфи-
ката на превантивните, спасителните и неотложните аварийно-
възстановителни работи налагат поддържането в готовност на спе-
циализирани формирования, както и способност за бързо изгражда-
не на доброволни формирования в района на бедствието. Това от 
своя страна води до необходимостта от адекватно обучение, обо-
рудване, създаване и поддържане на запаси. 
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За съжаление многообразието от организационни структури и 
модели за мениджмънт при бедствия, както и различаващата се 
нормативна база в държавите от региона и в ЕС ограничава значи-
телно възможностите за международно взаимодействие и коорди-
нация на действията между различните институции. Може да се 
идентифицира хаотичност и алогичност в структурата и функциони-
рането на системите за наблюдение и следене, за ранно предуп-
реждение и оповестяване, в подбора, развитието и обучението на 
човешките ресурси и в информационните потоци и информационна-
та инфраструктура. Съществени са и разликите в ресурсната осигу-
реност, разполагаемия бюджет и неговото управление, както и във 
възможностите за финансиране извън бюджета. Практиката показ-
ва, че много често най-висшите административни органи влизат в 
ролята на преки изпълнители на действията или се създават „кри-
зисни щабове“ от некомпетентни хора заради заеманите от тях 
длъжности, които, вместо да координират действията, усложняват 
още повече обстановката. Един от най-съществените проблеми в 
случая е свързан с упражняването преди всичко на централизирани 
методи на управление и строго йерархични структури на национал-
ните системи. 

В областта на взаимодействието и обмена на информация 
(Павлов, Г. 2003), протичаща в процеса на управление преди, по 
време на бедствията и при ликвидирането на последствията, ясно 
се очертават най-характерните общи за всички държави проблеми: 

 Липса на стабилна законова основа за управление при 
бедствия и за гражданска защита, създаваща необходимата основа 
за ефективен и превантивен мениджмънт. 

 Размиване на отговорностите между институциите и нали-
чие на дублиране и паралелни структури в редица ведомства, както 
и ограничена степен на координация между тях. 

 Недостатъчно регулирани условия за публично-частно 
партньорство и участие на доброволни формирования. 

 Липса на адекватна на нуждите система за обучение, под-
готовка и сертификация, както и съответно стандартно оборудване. 

 Невъзможност за придобиване, анализ и обмен в реално 
време на информация и данни за обстановката от мястото на съби-
тието, особено важни за вземането на най-правилните решения и 
своевременното реагиране с адекватни на заплахата действия. 

 Липса на координация между органите и екипите от раз-
личните нации, министерства, агенции и ведомства и ограничени 
възможности за обмен на команди и донесения между тях в бедст-
ващия район. 

Сериозно предизвикателство за системите за мениджмънт при 
бедствия е назрялата необходимост от създаването на възможност 
за включване в нея на цялото гражданско общество. Този проблем е 
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особено актуален за бившите социалистически държави от региона, 
където развитието на партньорствата между държавния сектор и 
представителите на частния сектор в контекста на извършената 
приватизация, включително и в областта на критичната инфраструк-
тура, все още е в преходна фаза. В допълнение на това значително 
нарасна и ролята на местните власти, които поеха отговорността за 
защита на населението и инфраструктурата в своите региони, но в 
голямата си част се оказаха неспособни за осъществяване на ефек-
тивен мениджмънт. Включването в борбата с бедствията и авариите 
на бизнеса и неправителствения сектор налага нови, ясни, норма-
тивно утвърдени регламенти. Активното гражданско участие заема 
ключово място в различни европейски модели, но в повечето дър-
жави от балканския регион то все още си остава само пожелание и 
най-често се възприема като включване в доброволни формирова-
ния за оказване на помощ на пострадалите. Основният проблем е в 
това, че за да е ефективна борбата с бедствията, които са масови 
явления, е необходимо включване на целия възможен потенциал на 
гражданското общество на всички етапи в процеса на борбата, осо-
бено в периода на превенцията. 

Така направеният кратък анализ на ситуацията в региона по-
казва високата уязвимост на населението и икономиката от случва-
щите се природни явления и от технически и субективни грешки, во-
дещи до значителни загуби на човешки и материални ресурси и 
влияещи негативно върху устойчивото развитие на държавите. 

Всичко това предполага в отделните държави и в региона като 
цяло да има изградена ефективна система за мениджмънт при 
бедствия, която да осигурява превенция и максимална защитеност 
на населението и инфраструктурата. За съжаление това не е така 
не само в държавите в преход и с по-слабо развити икономики, но 
дори и в най-силно развитите страни. Така е, защото не е постигна-
то обединяване на усилията на всички и в тази сфера не са прило-
жени най-новите постижения на науката и развитието на технологи-
ите. Малко се залага на превенцията и се действа преди всичко 
постфактум. 

В резултат на възникналите бедствия в региона през пос-
ледните години и на последиците, до които те доведоха, се очерта-
ва необходимостта от създаването на адекватна на съвременните 
условия обща система за мениджмънт, обхващаща цялостната ор-
ганизация и координация на дейностите при бедствия. Тази необхо-
димост е продиктувана и от факта, че в държавите от региона съ-
ществува огромно разнообразие от различни системи, предназна-
чени за решаване на отделни проблеми, които не могат да функци-
онират съвместно нито на междуинституционално, нито на между-
народно ниво. Освен това част от тях са морално или физически 
остарели или частично разрушени. Това ни дава основание да 
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предположим, че общият основен проблем в тази област е свързан 
с модернизацията и интеграцията на съществуващите отделни сег-
менти с помощта на информационните технологии и обвързването в 
мрежа. 

Паралелно с това в НАТО и в държавите – членки на Алианса, 
започна да тече непрекъснат процес на трансформация (Алексан-
дров, С. 2014), очертан от разработените нови концепции за мрежо-
воцентричните действия и интелигентната отбрана (NATO „Smart 
Defense“ CONCEPT), базирани на информационните технологии и 
целящи постигането на оперативна съвместимост, повишаване на 
способностите и намаляване на разходите на базата на синергиите, 
получени от обвързването в мрежа и обединяването на усилията. 

Същността на концепцията на НАТО за мрежовоцентричните 
действия (NATO Network Enabled Capability Concept) се заключава в 
постигането на успех не за сметка на предимства на числеността и 
капацитета, а в резултат на превъзходство в информационните 
възможности и използването на структури, изградени на принципа 
на обвързване в мрежа. Тези структури, разсредоточени върху те-
риторията на театъра на очакваното бедствие, благодарение на из-
ползването на най-новите комуникационни и информационни техно-
логии трябва да бъдат способни автономно да провеждат съвмест-
ни мероприятия, намирайки се на значително разстояние един от 
друг и от органите за управление. По този начин могат да се придо-
бият т.нар. „мрежово подпомагани способности“, които обхващат 
комплексното взаимодействие на сензорното регистриране, взема-
нето на решение и прилагането на въздействие. Те са способности 
от фундаментално нов вид, които целят подобряване на способнос-
тите за действие именно там, където това се изисква от характера 
бедствието. 

На практика мениджмънтът при бедствия се явява още по-
сложен процес от воденето на повечето военни операции, тъй като 
тук се изисква постоянно (24 ч./7 д., а не само за времето на опера-
цията) следене на променящата се обстановка и съответно непре-
къснато поддържане на актуална картина на обстановката, постоян-
но функциониране под натоварване на системата за управление и 
поддържане на много висока готовност както преди, така и по време 
и след бедствието. Утежняващ фактор в случая е и това, че вместо 
добре организирани военнослужещи, тук задачите се решават от 
малки и разпръснати специализирани формирования и доброволци 
от цивилното население. Това налага поддържането на постоянна 
готовност на екипите, техниката и населението за упражняване на 
инженерно въздействие и провеждане на спасителни действия на 
всички етапи от процеса. Освен това в много случаи броят на жерт-
вите и пораженията, причинени от бедствията, са съизмерими с те-
зи от ограничен военен конфликт. Изхождайки от тези факти, можем 
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да направим извода, че е крайно време натрупаният военен опит да 
бъде използван и в интерес на цивилното население за нуждите на 
мениджмънта при бедствия. 

Трудността в процеса на управление при бедствия се свързва 
с бърза динамична промяна на оперативната среда, с неопределе-
ност и огромно количество информация за анализ. Това налага уси-
лията да бъдат фокусирани върху координацията, комуникацията, 
информационния обмен и управлението на всички нива. Следова-
телно завишените изисквания налагат използването на управленски 
подход, който да съчетава методологическата рамка за вземане на 
решения с възможностите на разпределените информационни тех-
нологии за обмен на информация. 

Най-общо в провежданите досега изследвания се идентифи-
цират три основни типа управленски подход (Alberts 1995), всеки от 
които – с поне два важни подтипа. Всичките шест подхода са били 
успешни, но всеки един от тях е бил по-удачен от другите за конкре-
тен тип действия. В зависимост от йерархичността и централизаци-
ята условно подходите могат да бъдат класифицирани като: 

 
Control-Free 
Свободен от контрол 

Германия 1. Mission-Specific 
Ориентиран по 
мисията Selective-Control 

Селективен контрол 
Израел 

Problem-Bounding 
Дефиниране на проблема 

Великобритания 2. Objective-Specific 
Ориентиран към 
проблема/целта Problem-Solving 

Решаване на проблема 
САЩ 

Interventionist 
Итервенционистки 

СССР (Русия) 3. Order-Specific 
Ориентиран към 
заповед Cyclic 

Цикличен 
Китай 

 
Ключовата разлика при тях е в нивото на изискваната центра-

лизация, обхващащо типовете организация на управление от силно 
разпределения „свободен от контрол“ до наследствено централизи-
рания „цкличен“. 

При цикличния подход на строго определени периоди от вре-
ме централен орган издава директиви под формата на заповеди, 
указания и разпореждания. Тяхното предназначение е да запълни 
липсата на възможност за използване на системи за обмен на ин-
формация за детайлно синхронизиране на действията. В същото 
време се централизират всички аспекти на взаимодействието и се 
отнема възможността на ниските звена за инициативност при реа-
лизацията на поставените им задачи. Независимо от посочените 
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недостатъци този подход може да се използва от организации с го-
лямата статичност и недостатъчно висока взаимна обвързаност. 

Подходът на интервенция също се базира на издаването на 
специфични управленски директиви към подчинените оперативни 
нива. За разлика от цикличния, прилагането на подхода изисква по-
висока степен на комуникационна наситеност. Това позволява на 
нерегламентирани предварително интервали от време да се реаги-
ра на появили се заплахи и при необходимост да се променят изда-
дените предварително заповеди. Успехът на организацията при 
следването на подобна управленска философия зависи до голяма 
степен от предварителното разработване и следване на определе-
ни поведенчески модели – дефиниран процес на вземане на реше-
ние с ясни механизми и процедури. 

Развитата философия на управление с повишаване на отго-
ворността на изпълнителите на по-ниските оперативни нива е наме-
рила място в подхода на разграничаване на проблемите. Същност-
та му се заключава в предварително набелязване на целите и ре-
сурсите за тяхното постигане. Подходът е подходящ за използване 
в непредвидени случаи и обстоятелства, но не предлага големи 
възможности относно детайлите по изпълнението на задачите и ре-
ализацията на мисиите на организацията. С други думи мисиите се 
задават на подчинените като проблеми, но слабо са засегнати под-
ходите относно това как те могат да бъдат разрешени. 

При това изискванията към капацитета на системата при раз-
личните модели на управление се различават съществено. Ако 
предположим, че качеството на осигуряваната информация е 
еднакво при всички модели, то относно количеството можем да ка-
жем, че колкото по-централизирано е вземането на решение, толко-
ва повече информация е нужна в по-висшите ръководни органи, ко-
ето обуславя необходимостта от по-големи подробности при всяко 
донесение за изменение на обстановката. 

Необходимите способности на системата за управление за 
обработка на информацията при различните модели също варират 
в широки граници. Това включва получаването на входящите данни, 
трансформирането им във вид, с който системата може да работи, и 
извършването на необходимите действия и разчети за подпомагане 
на вземането на решение. И понеже обемът на входните и изходни-
те данни, които се обработват, е най-малък при системите, сво-
бодни от контрол, нужният капацитет за обработка при тях също е 
малък. Той нараства с нарастване на степента на централизация. 

Макар че съществува широк избор на варианти как информа-
цията да бъде разпределяна с помощта на най-новите технологии, 
всеки път, когато бързината на вземане на решение е от съществе-
но значение, тогава е подходящо създаването на автоматизирани 
подходи в работата. В системите, свободни от контрол, количество-
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то вътрешна информация, която трябва да се обработи, е сведено 
до минимум и е максимално при системите, които изискват издава-
не на заповеди от горе, особено при интервенционисткия модел. По 
същия начин стои въпросът и с генерираното количество изходни 
данни и следователно с информацията за съгласуване и координи-
ране на действията, както и за разясняване на задачите. 

Особено важно е, че различните командни подходи изискват 
много различни способности у нисшестоящите ръководни органи и 
изпълнителите (Александров, С. 2001). По принцип колкото по-
централизирана е една организация, толкова по-малки са изисква-
нията към подчинените. И обратно, по-малко централизираните сис-
теми изискват повече творчество и инициатива от страна на нис-
шестоящите. Степента на централизация влияе също на степента, с 
която могат да се използват новите информационни технологии, за 
да се достигне нужният капацитет. Важно е да се отбележи, че при 
многонационалното овладяване на дадена криза или бедствие раз-
личните подходи за управление могат да доведат до „говорене на 
различни езици“ въпреки перфектното владеене на английски език 
(Diedrichs, U. 2004). 

Съвременници сме в НАТО (Ангелов, А. 2012) и ЕС на ясноиз-
разена тенденция на промяна на философията и методиката на уп-
равление на сложни системи в сферата на сигурността, която се из-
разява в преминаване от централизирано към мрежово управление. 
През последните десет години в НАТО усилията в развитието на 
системите за управление се насочиха към един нов управленски 
подход – мрежовоориентиран (центричен). Той комбинира управ-
ленските способности със съвременните мрежови технологии. Този 
механизъм позволява интензивен обмен на информация между 
участниците в управлението в разбираем формат, като се спазват 
принципите на информационна сигурност, регламентиран достъп и 
координация. Mрежовоцентричнатa информационна среда ще пре-
доставя получаването на обща картина на обстановката (ОКО) на 
всички, на които е необходима, и в обем в зависимост от управленс-
кото ниво. 

Борбата с бедствията с помощта на обвързването в мрежа оз-
начава управление и употреба на структури на основата на един 
съвместен, обхващащ всички управленски нива и оперативно съв-
местим (interoperable) информационен и комуникационен съюз, об-
вързващ всички участващи лица, органи, формирования и съоръже-
ния, сензори и системи. Чрез този синтез трябва да се осъществява 
както обзорът на обстановката на театъра на бедствието, така и 
свеждането на необходимата информация до отделния учаcтник. 
Замисълът е всички участници да бъдат постоянно осигурявани с 
цялата съществена информация. Така създадената обща оператив-
на картина на обстановката ще подпомага процеса на самостоятел-
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ното синхронизиране: Чрез общото познаване на намерението на 
висшестоящото ниво, както и на всички съществени информации за 
воденето на борбата с бедствието, формированията и населението 
се поставят в положение самостоятелно да съгласуват протичането 
на мероприятията. 

По този начин, чрез интегрирането и изпълнението на терито-
риални разделени информационни системи, всяка обслужваща от-
делна организация в обща комуникационна и информационна среда 
и обвързването в обща система на мрежите от сензори, социалната 
мрежа и мрежата от средства за въздействие могат да бъдат изгра-
дени мрежово базирани способности за реагиране. Това ще позволи 
на длъжностните лица от различни държави и институции да обме-
нят актуални данни за текущите промени в обстановката, възможни 
решения, както и инструкции за взаимодействие между тях. Освен 
това ще даде възможност на цялото гражданско общество и непра-
вителствения сектор, както и на медиите да се включват в процеса в 
реално време и да дават своя принос в борбата с бедствията в за-
висимост от компетентността си. 

Прилагането на този подход ще доведе до максимизиране на 
превенцията и значително намаляване на вредните последици от 
бедствията. 
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Abstract: The publication deals with the pressing theme about the 

contradiction between the shortage of financial resources and the needed capabilities 
of the Naval Forces. The main thesis is that by an investment only for the 
modernization of separate weapon systems which assure the maximum benefits of 
integration with the partners, the disbalance between the present resources and the 
needed capabilities will significantly decreased. For the choice of optimal alternative 
are developed special procedures in which are assessed the expenses and the 
benefits. In order to measure the costs is used the model „Cost-benefits“. The 
assessment of the benefits is made with the use of the TASKFORM methodology, in 
which first are determined the potentials of the different weapon systems, and then of 
a single ships and task groups. The comparison and the choice of an alternative are 
made by juxtaposition of the „expenses“ and „benefits“ for each alternative. The 
publication ends with conclusions which support the thesis and proposals for practical 
realization of the technology. 

Key  words: alternative, smart defence; capabilities; potentials; costs-benefits; Navy 
 
Настоящата технология е предназначена да подпомогне избо-

ра на най-подходящата алтернатива от всички оценявани при взе-
мането на решение за модернизация на оръжейни системи и кораби 
от ВМС. Прилагането ѝ ще доведе до открояване на добрите и ло-
шите страни на алтернативите и по този начин ще подпомогне избо-
ра. Технологията предвижда изборът да се извършва в следната 
последователност (Иванов, Т. 2009): 

 
1. Формулиране на алтернативите 4. Оценка на ползите 
2. Формулиране на критериите 5. Преценка на алтернативите 
3. Оценка на разходите 6. Избор на алтернатива 

 
1. Формулирането на всички възможни алтернативи е 

първата стъпка в процеса на избор на алтернатива. След това се 
пристъпва към тяхното редуциране в зависимост от различните ус-
ловия и ограничения. 

                                                 
* Авторът е капитан I ранг (ОР). 
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Така например могат да бъдат формулирани множество ал-
тернативи за реализация на проектите за модернизация, които мо-
гат да имат обхват от теоретично възможните, но нереализуеми, до 
практически възможните, но политически нежелани. Обобщени, те 
могат да бъдат представени така: 

Алтернатива 1 (А1). Отлагане на модернизацията за неоп-
ределено време поради липса на финансови средства. 

Тази алтернатива съответства на реалността и е вариант, кой-
то се реализира в момента, но тъй като ние почти нямаме способ-
ности за отбрана откъм море, тя означава, че в случай на нужда 
партньорите от НАТО ще ни отбраняват. Това предполага създава-
не в случай на нужда в рамките на НАТО на тактически групи (ТG) 
за неутрализиране на възникнали конкретни заплахи. Тази алтерна-
тива изисква поддържане на разходите за отбрана на текущото ни-
во, но допуска дори тенденция и за тяхното намаляване с оглед на 
увеличаване на социалните придобивки на населението за сметка 
на съкращаване на разходите за военни нужди. При запазване на 
текущите стойности на бюджета за отбрана тази алтернатива не га-
рантира поддържането на способностите дори на текущото ниво, 
тъй като с течение на времето разходната част за ремонт и под-
дръжка ще расте поради увеличаване на възрастта на платформите 
и оръжейните системи. В този случай обаче поради липсата на опе-
ративна съвместимост на нашите единици с тези от другите държа-
ви на НАТО трудно ще могат да се предвидят няколко много важни 
взамосвързани фактора: 

- Ще бъдем ли в състояние да участваме в такива формиро-
вания?; 

- Ще ни защитават ли партньорите от НАТО без наше участие?; 
- Ще бъдат ли налични тези формирования своевременно?; 
- Колко ще струва това на народа и държавата ни? 
В предлагания модел тази алтернатива служи като изходна 

база за сравнение при оценяване на различните алтернативи, тъй 
като тя представя изходното състояние на ползата (бойния потен-
циал) от съществуващите платформи и тактически групи във ВМС. 

Алтернатива 2 (А2). Пълна модернизация на наличните 
платформи, предвидени да останат на въоръжение. 

Алтернативата предполага изграждането на способности, дос-
татъчни за участието на нашите бойни единици в бойни ТG в рамки-
те на НАТО. Подобна теза е залегнала във „Визия 2020“ и в нацио-
налната програма „България в НАТО и в европейската отбрана – 
2020“ (МС 2014: 11 – 12) по отношение на модернизацията на бъл-
гарските фрегати. Тази алтернатива от организационна гледна точ-
ка е лесно изпълнима, тъй като в НАТО съществува такава възмож-
ност и има достатъчно натрупан опит. Тук отсъстват и ограничения-
та за „интелигентна отбрана“, свързани с обединяването на способ-
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ностите с цел намаляване на разходите. Това обаче я оскъпява 
значително, тъй като трябва да се увеличи значително потенциалът 
на нашите платформи, за да бъдат те използваеми, оперативно 
съвместими и равностойни партньори. В противен случай нашите 
единици няма да бъдат допуснати в състава на бойно формирова-
ние на НАТО, защото не само ще бъдат небоеспособни, но и ще во-
дят до значително намаляване и на неговия боен потенциал. 

Алтернатива 3 (А3). Частична модернизация на платформи-
те, предвидени да останат на въоръжение в обем, позволяващ съз-
даването в рамките на НАТО на постоянни ТG за интелигентна от-
брана в региона. 

Тази алтернатива изобразява в най-пълен обем реализацията 
на концепцията на НАТО за „интелигентна отбрана“ в региона. В 
случая, преди да се пристъпи към реализацията на тази алтернати-
ва, е необходимо да бъде взето политическо решение и да бъдат 
предприети необходимите военнодипломатически действия за до-
говаряне с партньори относно направленията за обединяване на 
усилията. След това може да се пристъпи към модернизацията на 
тези системи, за които страната е поела ангажимент да поддържа, и 
с тях да осигурява потенциалът на смесената ТG. Например, ако 
предположим, че ние модернизираме своите противокорабни ракет-
ни комплекси (ПКР), а партньорите осигуряват ПВО на цялото фор-
мирование, по този начин взаимно се допълваме и увеличаваме 
съвместно бойния потенциал на тактическата група, като извърш-
ваме минимални инвестиционни разходи. 

Алтернатива 4 (А4). Строителство или покупка на нови 
платформи и пълна модернизация на наличните платформи, 
предвидени да останат на въоръжение. 

Реализацията на тази алтернатива цели подобряване на собс-
твения отбранителен потенциал до ниво, при което ще сме способ-
ни за самостоятелна отбрана. Подобна теза е залегнала в нацио-
налната програма „България в НАТО и в европейската отбрана – 
2020“ (МС 2014: 11 – 12) по отношение на строителството на нови 
патрулни кораби и модернизацията на българските фрегати, проти-
воминни кораби и други системи във ВМС. 

Това е вариант на самостоятелно увеличаване на потенциала 
посредством голямо увеличаване на разхода на собствени финан-
сови средства. Разглеждайки бюджетите за отбрана през последни-
те 10 години, може да се заключи, че тази алтернатива е теоретично 
възможна, но практически нереализуема поради факта, че в дъл-
госрочен план финансови средства за това няма да има, а освен 
това дори страната цялостно да се превъоръжи, бойният потенциал 
на ВМС отново няма да бъде достатъчен за самостоятелна отбрана. 

Тази алтернатива е нереализуема. 
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Алтернатива 5 (А5). Създаване на нови отбранителни коали-
ции в региона с различни партньори, включително и извън НАТО. 

В краткосрочен план това е невъзможна алтернатива, но в 
дългосрочен не би била изключена, ако не противоречи на членст-
вото в други съюзи. 

Алтернатива 6 (А6). Принуждаване на съседите да си нама-
лят въоръженията до ниво, при което сме способни да се отбраня-
ваме самостоятелно – тук не се налага допълнително развитие на 
способностите за отбрана, не се увеличават и средствата за отбра-
на. Като се има предвид обаче нивото, на което се намират способ-
ностите на нашите ВМС за отбрана към момента, това би означава-
ло съседните държави на практика да закрият своите военни фло-
тове, което ще има значителни негативни икономически и социални 
последици за тях. 

Поради това тази алтернатива е практически нереализуема. 
След формулирането на всички възможни алтернативи (в слу-

чая от А1 до А6) моделът предвижда тяхното редуциране до въз-
можните за реализация. В случая трябва да отпаднат А4, А5 и А6. 

2. Формулирането на критериите за избор на алтернатива е 
базата, върху която се определя коя алтернатива е най-подходяща за 
решаване на проблема. Критериите, въз основа на които се избира 
най-подходящата алтернатива, съответстват на конкретната обстанов-
ката. Възприетият модел позволява както въвеждането на нови крите-
рии в зависимост от измененията в обстановката, така и промяна на 
техните тегла в зависимост от възприетия сценарий. В случая крите-
риите трябва да са съобразени с факта, че сме членове на НАТО и 
решаваме въпросите на отбраната чрез съвместни действия в рамките 
на многонационални сили. Въз основа на проведени изследвания в 
дисертационен труд на тема „Многонационални формирования за ин-
телигентна отбрана: ресурси и способности“ (Александров, С. 2014) 
някои от основните критерии, по които могат да бъдат оценявани ал-
тернативите за модернизация във ВМС, е възможно да бъдат дефини-
рани като основни, а останалите – като допълнителни: 

Основни критерии: 
 Минималните разходи (К1) към момента на практика се 

явяват основен критерий. Под „минимални разходи“ обаче трябва 
да се разбира все пак изразходването на необходимите финансови 
средства за поддържане на настоящото ниво на способностите 
плюс минимално необходимите средства за най-необходимите нови 
придобивки или модернизация, без които е невъзможно да се полз-
ва допълнителният потенциал на партньорите (например за осъ-
ществяване на комуникация и обмен на данни – Link 11 A). 

 Извличането на максимални ползи (К2) от избраната ал-
тернатива означава, че избраната алтернатива допринася в най-
голяма степен за увеличаване на способностите на ТG от ВМС за 
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отбрана (на бойния потенциал) при равни други условия. Тук трябва 
да се отбележи, че това не бива в никакъв случай да е в ущърб на 
партньора, който предоставя възможността да се ползват негови 
способности в интерес на нашата отбрана. В най-лошия случай, ако 
той няма преки ползи, трябва да няма никакви загуби на потенциал, 
финансови или други ресурси. 

Допълнителните критерии по принцип се вземат под внима-
ние при изчисляването на потенциалите на различните оръжейни 
системи, но тук са изведени отделно, за да се подчертае общото им 
значение за избора на алтернатива. Те могат да бъдат: 

 Своевременна наличност на формированието (К3); 
 Принос към общите способности на Съюза (НАТО, ЕС) (К4); 
 Отстояване на националните интереси и степен на съхра-

няване на суверенитета на реципрочна основа с партньорите (К5); 
 Простота, гъвкавост в модела и възможност за бърза реа-

лизация на алтернативата (К6); 
 Използваемост в дългосрочен план и възможност за по-

нататъшно развитие (К7) и др. 
3. Оценката на разходите за всяка алтернатива има същест-

вено значение за вземането на решение коя алтернатива да бъде 
избрана. Тя се извършва с прилагането на модела за технико-
икономическа оценка „Разходи – ползи“ (Иванов, Т. 1994) в частта 
му за разходите. С този метод се сравняват и интегрират различни 
параметри на алтернативите. 

Анализът и оценката на разходите (Димитров 2005) се извър-
шват чрез включване на всички преки и непреки разходи, свързани с 
алтернативите и последваща нормализация на данните. Моделът за 
определяне на разходите за модернизация включва разходните ка-
тегории, представени чрез формулата: 

 
ТС = Inew + OCnew + OCcalt (1) 

 
където: 

ТС – общи разходи за реализацията на алтернативите; 
Inew – разходи за изследвания и инвестиции, необходими за реализацията; 
OCnew – текущи (операционни, експлоатационни) разходи, необходими 

за експлоатацията на новите придобивки във всяка нова алтернатива; 
OCcalt – разходи за функционирането на техниката до пълната ѝ замяна. 
 
Данните за извършването на оценката на разходите за всяка 

алтернатива, разпределени по категории през целия период на из-
пълнение на съответния проект за модернизация, могат да бъдат 
представени в табличен вид: 
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Таблица 1. Разходи за реализация на алтернатива А – х. 
 

Разходни 
категории 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ТС по кате-
гории 

Inew         
OCnew         
OCcalt         
ТС по год.         
ТС  

 
Ориентировъчните инвестиционни разходи за формулираните 

алтернативи, например в обхвата им за модернизацията на кораби, 
които могат да бъдат включени в многонационални ТG, могат обоб-
щено също да се представят в табличен вид: 

 
Таблица 2. Примерни инвестиционни разходи за модернизация 
на кораби 

 
Алтер-
нативи 

Inew 
катег. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо Inew 

А1 
Отлагане 

С4 – – 12 726 12 000 – – – 24 726 
24 726 

100 000 
100 000 

7 200 
63 000 
12 000 

А2 
Пълна 
модерни-
зация 

ПКР 
ПВО 
Nav 
С4 

Helo 

15 000
15 000

0 
9000 

0 

15 000
15 000
2500 
9000 
2000 

20 000 
20 000 
2500 
9000 
2000 

15 000
15 000
2100 
9000 
2000 

15 000
15 000

100 
9000 
2000 

20 000
20 000

0 
9000 
2000 

 
 
0 

9000
2000

282 200 
100 000 

0 
7 200 

31 500 
12 000 

А3 
Интели-
гентна 
отбрана 

ПКР 
ПВО 
Nav 

½ С4 
Helo 

15 000
0 
0 

4500 
0 

15 000
0 

2500 
4500 
2000 

20 000 
0 

2500 
4500 
2000 

15 000
0 

2100 
4500 
2000 

15 000
0 

100 
4500 
2000 

20 000
0 
0 

4500 
2000 

 
 
0 

4500
2000

150 700 
 
В съответните графи са разпределени примерни средства съответ-

но за: 
– ПКР – модернизация на противокорабните ракетни комплекси на ко-

рабите; 
– ПВО – модернизация на комплексите за ПВО на корабите; 
– Nav – модернизация на навигационните системи на корабите; 
– С4 – модернизация на системите за командване и управление; 
– Helo – дооборудване за/на вертолетите от ВМС. 
 
От таблицата се вижда, че при А1 не се предвиждат никакви 

разходи за инвестиции, при А2 се предвиждат пълни инвестиции, 
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при А3 се предвиждат само такива, които осигуряват висок ръст на 
ползите във вид на придобиване на допълнителен боен потенциал 
вследствие на интеграцията с партньорите. Тук се налага модерни-
зация само на някои основни оръжейни системи. 

За да се намери настоящата стойност на разходите, е необхо-
димо те да бъдат дисконтирани. Това става с използването на дис-
контов фактор, който може да се вземе от таблицата за дисконтира-
не (Прил. 3 от „Икономически анализ „Разходи – ползи“ в отбраната 
и сигурността) (Димитров 2005). Данните за дисконтираните разходи 
се обобщават в отделна таблица. 

След това се извършва класиране на алтернативите според 
първия основен критерий К1 – минимални разходи. 

Съгласно примера то ще бъде следното: 
 

Таблица 3. Класация на алтернативите по минимални разходи (К1) 
 

Алтернативи Общо Inew (хил. лв.) Класация 
А1 Отлагане на модернизацията 24 726 1 
А2 Пълна модернизация 282 200 3 
А3 Интелигентна отбрана 150 700 2 

 
Тук трябва да се посочи, че невинаги най-евтината алтернати-

ва е най-добрата. Поради това моделът предвижда класиране и по 
другите критерии. Особено важно е да се оцени фактът, че мини-
малните разходи водят до неизпълнение на поетите ангажименти и 
поставените задачи. 

4. Оценката на ПОЛЗИТЕ за всяка алтернатива се извършва 
чрез получаването на интегрална мярка на ефекта/ползата (ИМЕ) и 
е сложна многокритериална задача. Затова интегралният ефект се 
декомпозира от горе надолу на основните си съставни единици. То-
ва се извършва с прилагането на TASKFORM методологията (Ди-
митров 2005: 71 – 74), която се използва по-нататък за определяне 
на ползите. Тя обхваща фамилия от модели за оценка на модерни-
зацията на оръжейни системи във вид на относителни потенциали. 
TASCFORM предоставя статични индикатори за потенциала, нари-
чани „мерки на ефективността“ (measures of effectiveness – MOE’s), 
които се изразяват като цифрови резултати. Индивидуалните MOE’s 
за самолети, ракети, реактивни снаряди (РБУ), оръдия, бойни ма-
шини и други ОС се определят чрез сравняване на съществуващите 
им характеристики с избрана базова система (еталон). 

Провеждането на оценките с използването на TASCFORM 
представлява процес, състоящ се от два етапа: 

Етап 1 обхваща оценките на всички оръжейни системи на да-
дената платформа и всички подсистеми и фактори, влияещи върху 
техния боен потенциал. 
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Етап 2 обхваща мерките за ефективност на военно формиро-
вание. 

Резултатите от прилагането на TASCFORM методологията във 
вид на относителни потенциали на оръжейните системи и бойните 
единици представляват на практика ползите за икономическия ана-
лиз. Ползите по-нататък се съобразяват с предпочитанията (Димит-
ров 2005: 48 – 51). Предпочитанията се свързват с полезността на 
всяка алтернатива. В случая с модернизацията в интерес на изграж-
дането на TG трябва да се прецени коя алтернатива води до най-
ефективно изпълнение на задачите в рамките на конкретната ситуа-
ция (сценарий). Тук предпочитанията задължително трябва да се об-
вържат и с целите на силите и изискваните способности. 

Например за водене на бой с надводен противник оценката на 
ПОЛЗИТЕ за всяка алтернатива (Regan, Downey 1993) първоначал-
но включва определянето на потенциалите на различните индиви-
дуални оръжейни системи. 

След това методът предвижда извършването на разчет на во-
енноморския потенциал (способностите) на единичен кораб и такти-
ческа група. По този начин се определя нивото на ползите от прила-
гането на различните алтернативи във вид на отбранителни потен-
циали на тактическите групи. 

Така например след съобразяването със съответните сцена-
рии и извършването на необходимите разчети в дисертационния 
труд на тема „Многонационални формирования за интелигентна от-
брана – ресурси и способности“ (Александров, С. 2014) са получени 
стойности за ползите от реализацията на формулираните алтерна-
тиви. Същите могат да бъдат използвани като примерни и в контек-
ста на формулираните по-горе алтернативи: 

 
Таблица 4. Ползи/мерки на ефективността на TG по алтернативи 

 
Алтернативи TG Потенциали на TG 
А1 Национална, без модерниза-

ция 
0.6 

А2 НАТО, с пълна модернизация 37.3 
А3 За интелигентна отбрана 37.3 

 
Оценката на ползите от различните алтернативи приключва с 

класиране на алтернативите по втория основен критерий – макси-
мални ползи К2. 
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Таблица 5. Класиране на алтернативите по критерий К2 „Мак-
симални ползи“ 

 
Алтернативи/вид TG Относителен боен 

потенциал (Pt) 
Класация по 
К2, ползи 

А1 Национална TG 0.6 3 
А2 НАТО TG 37.3 1 
А3 TG за интелигентна отбрана 37.3 1 

 
5. Преценката на алтернативите е стъпка, отчитаща крайния 

резултат от тяхното прилагане, а именно доколко съответстват на 
поставената цел за поддържане и развитие на способностите на 
ВМС за отбрана (Иванов, Т. 2009). 

Резултатът от прилагането на алтернативите първоначално се 
оценява на базата на обема на извършените разходи и получения от 
тях резултат – ползи във вид на мярка на ефективността на силите. 
След това в обобщаваща оценка на всички фактори (критерии) се 
установява дали с тази алтернатива се постига целта. Ако отговорът 
е отрицателен, тя се отхвърля. Ако е положителен, тя се пропуска 
към следващата стъпка за сравняване с останалите и за избор. 

6. Избор на алтернатива 
Изборът на алтернатива става чрез сравняването им по всич-

ки показатели, като първоначално се извършва съпоставяне на 
„Разходи“ и „Ползи“ за всяка алтернатива (Димитров 2005: 52 – 57). 
Прилага се формулата: 

 
V(Ai) = W1f1(Ai) + W2[f2(Ai)] (2) 

 
където: 

V(Ai) – полезността на решението за i – тата алтернатива; 
f1(Ai) и f2(Ai) – функциите на двете променливи (нормализираните 

оценки на разходите и на ползите); 
W1 и W2 – коефициентите на функциите, или тегловите оценки съ-

ответно на разходите и ползите. 
 
Ако преобразуваме уравнението до вида y = a – bx, стигаме до 

следното линейно уравнение: 
 
f2(Ai) = V(Ai)/W2 – W1/W2.[f1(Ai)] (3) 
 
Коефициентът b = W1/W2 определя ъгъла на наклона на пра-

вата, която описва това уравнение. Или, това е наклонът на крите-
риалната мрежа, която задава оптималния избор на най-добрата 
алтернатива (Иванов 2009: 153 – 189). 

Първо съпоставяме „Разходи“ и „Ползи“ за всяка алтернатива, 
които се явяват и основните критерии за избор (Димитров 2005: 52 – 
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57). За целта нормализираме данните за разходите и ползите (Ива-
нов Т. 2009). Приемаме за еталонна мярка = 1 за разходите мини-
малната стойност, а за ползите – максималната. Получаваме нор-
мализираните оценки като коефициенти: Кр = Мин./Текуща; (Кп = Те-
куща/Макс.). След това превръщаме в % (Иванов Т. 2009). 

 
Таблица 6. Нормализирани оценки на разходите 

 
Алтер-
нативи 

Дисконтирани 
ТС (хил. лв.) 

Мин./Текуща Нормализирана оценка 
на разходи по min в % 

А1 24 726 24 726/24 726 1 = 100 % 
А2 282 200 24 726/282 200 0.09 = 9 % 
А3 150 700 24 726/150 700 0.15 = 15 % 

 
Таблица 7. Нормализирани оценки на ползите 

 
Алтер-
нативи 

Ползи TGБП Текуща/Макс. Нормализирана оценка на 
ползите по max в % 

А1 0.6 0.6/37.3 0.02 = 2 % 
А2 37.3 37.3/37.3 1 = 100 % 
А3 37.3 37.3/37.3 1 = 100 % 

 
Фигура 1. Нормализирани ползи и разходи за алтернативите 
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В случая приемаме, че теглата на „ползите“ и „разходите“ са 
еднакви, т.е., че W1 = 0.5 и W2 = 0.5. Тогава W1/W2 = 1, т.е. наклонът 
на критериалната мрежа, която задава оптималния избор на алтер-
натива, е 45° (Иванов 2009: 153 – 189). 

От фигурата много ясно се вижда, че от А1 няма почти никаква 
полза, независимо че разходите са най-малки. А2 води до макси-
мални ползи, но и разходите за нея са значителни, което се вижда 
от направената преди оценка на разходите. А3 води до същия ре-
зултат, както А2, но нивото на разходите е почти 2 пъти по-ниско от 
тези за А2, което ѝ дава голямо предимство пред нея. 

За да отчетем всички критерии, създаваме матрица, в която 
теглата им се определят субективно, но могат да бъдат променяни 
съобразно с обстановката. 

При това критериите от К3 до К7 са от типа да – не и заемат 
стойности от 0 до 1 в зависимост от субективната преценка на оце-
няващия. Освен това в зависимост от характера си критериите се 
групират и сумата от теглата на различните групи критерии трябва 
да бъде винаги ∑ Fкх = 1. Или в случая: 

 
Fк1 + Fк2 = 1; Fк3 + Fк4 + Fк5 = 1 и Fк6 + Fк7 = 1 
 

Таблица 8. Примерна матрица с резултатите по критериите 
 

Гр. Критерии Fкх А1 А2 А3 
К1 min. разходи 0.4 х 1 = 0.4 0.09 = 0.04 0.15 = 0.06 1 
К2 max. ползи 0.6 х 0.6 = 0.36 37.3 = 22.4 37.3 = 22.4 
К3 наличност 0.6 х 1 = 0.6 1 = 0.6 1 = 0.6 
К4 принос 0.2 х 0 = 0 1 = 0.2 1 = 0.2 

2 

К5 нац. интереси 0.2 х 0.1 = 0.02 0.8 = 0.16 1 = 0.2 
К6 простота 0.5 х 1 = 0.5 0.7 = 0.35 0.5 = 0.25 3 
К7 дългосрочно 0.5 х 0 = 0 0.7 = 0.35 0.9 = 0.45 

 Сума точки  1.88 24.1 24.16 
 
В зависимост от конкретната ситуация е възможно тегловите 

оценки на различните критерии да се променят. В конкретния слу-
чай е възможно да бъде направен изводът, че от гледна точка на 
ползите алтернатива А2 и А3 са равностойни, а по отношение на 
необходимостта от извършване на разходи А3 е значително по-
икономична, което ѝ дава предимство в условията на икономическа 
криза и финансова стагнация, докато в обстановка на достатъчна 
наличност на финансови средства от гледна точка на националния 
интерес за предпочитане би била А2. 

В зависимост от резултатите при направеното сравнение се 
пристъпва към степенуване на алтернативите. 
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Таблица 9. Степенуване на алтернативите 
 

Алтернатива/вид TG Степенуване 
А1 – Национална TG, без модернизация на ОС 3 
А2 – Участие в НАТО TG, с пълна модернизация на ОС 2 
А3 – TG за интелигентна отбрана 1 

 
Решението на проблема може да бъде една от алтернативите, 

но е възможна и комбинация от предложените възможности. Избо-
рът на алтернатива все пак е вследствие на субективното решение 
на упълномощеното за това лице. 
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