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КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 
В КОНТЕКСТА НА ПРОБЛЕМИТЕ 

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И СИГУРНОСТТА 
 

доц. д-р Теодор Дечев* 
Висше училище по сигурност и икономика 

 
„PRODUCTIVITY BARGAINING“ IN THE CONTEXT 

OF THE ISSUES OF COMPETITIVENESS AND SECURITY 
 

Assoc. Prof. Teodor Dechev, PhD 
Higher School of Security and Economics 

Bulgarian Industrial Capital Association (BICA) 
 
Abstract: Bipartite social dialogue and specially – the collective bargaining at 

enterprise level are pillars of social peace. On the other side, the problem of low labour 
productivity is a key issue for the Bulgarian economy. One of the powerful and tested 
instruments for increasing of labour productivity in exchange for a honest increase of 
the workers payment is „productivity bargaining“. The term „productivity bargaining“, 
became popular after the successful conclusion of the negotiations between the 
management and the workers in the oil refinery „Fawley Refinery“ of the „Esso 
Petroleum“ company. Later, the management of different UK companies tried to 
restructure the collective bargaining in their enterprises following the same style and 
spirit. In this study, the interpretation of Suri and Pillay [52] of the essential elements of 
„productivity bargaining“ is adopted. „Productivity bargaining“ is used to eliminate 
restrictive and un productive practices. Economic concessions are related to the savings 
in cost. The proffer of economic concessions motivates for the acceptance of the 
changes conceived. In the paper are clarified the terminological issues concerning 
„productivity bargaining“, the accumulated historical experience in „productivity 
bargaining“ and its importance in the fight against inflation in the 1970s of the XX-th 
century. The institutional support for the „productivity bargaining“ by the National 
Board of Prices and Incomes (NBPI), established by the Labour Party government of 
Harold Wilson, which existed until 1970, is in the focus of the research as well. The 
contemporary heritage of the „productivity bargaining“ and specially the so called 
„social concessions“ are taken into account. The prerequisites of the productivity 
agreements are analyzed. Finally are given some ideas for possible models of 
implementing collective bargaining with taking into account the dynamics of labour 
productivity and / or implementing of „productivity bargaining“ in Bulgaria. 

                                                 
* Авторът е магистър по политология и доктор по социология. Редовен доцент по нацио-
нална сигурност във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) в град Пловдив. 
Хоноруван доцент в УНСС. Директор „Индустриални политики“ в Асоциацията на индуст-
риалния капитал в България (АИКБ). 



доц. д-р Теодор Дечев 

 8 

Keywords: labour market, industrial relations, productivity, collective 
bargaining, productivity bargaining, social concessions, delocalization 

 
НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ 

 
В англоезичните източници широко са разпространени дефини-

ции на „productivity bargaining“, като примерно тази: „Постигане на спо-
разумение (договореност) между работодателите и работниците (обик-
новено чрез колективно договаряне), в което работниците се съгласяват 
с мерки, изисквани от работодателя, които трябва да повишат произво-
дителността, като в замяна получават повишаване на заплащането или 
подобряване на други условия на труд“ [41]. 

Според Фрейзър Шерман „productivity bargaining“ е размяна 
(„трампа“) в трудовите взаимоотношения. В замяна на това, че работода-
телят предлага по-голямо заплащане, профсъюзът се съгласява на про-
мени, които ще повишат производителността“. Шерман подчертава, че 
„терминът не е точно правно понятие – дискусиите по договорите могат 
да включват productivity bargaining, без дори да се използват тези думи. 
Понятието се развива в Англия през 60-те години на миналия век и 
обикновено се използва в държави, имащи връзки с Обединеното крал-
ство“ [47]. 

Пак според Шерман „основополагащият принцип е, че ако работ-
ниците искат повече пари, те трябва да са по-производителни. Теорети-
чески повишаването на възнагражденията в споразумение, което е ре-
зултат от productivity bargaining, най-малкото се заплаща за постижения 
в областта на производителността. Работодателите и работниците из-
ползват колективното договаряне, за да изчистят условията на споразу-
мението, като това колко пари са на масата и какви видове политики ще 
се въведат, за да се осигури подобряване на производителността“ [47]. 

При колективното договаряне за повишаване на производител-
ността (productivity bargainin) „мениджмънтът и работниците са сво-
бодни да си изберат каквато искат форма на преговаряне. Някои бри-
тански профсъюзи например са се съгласили на годишна актуализация 
на договорите за работното време (hours contracts), които гарантират 
определено количество часове [за изработване] на годишна база, а не 
на седмична. Това дава на работодателите по-голяма гъвкавост да уп-
равляват работната сила. Друга възможност е да се заложат специфични 
производствени цели, като повишаване на обема на продукцията или 
намаляване на отпадъците“ [47]. 

Речникът по управление на човешките ресурси на Edmund Heery 
and Mike Noon от 2008 г. ни дава следната дефиниция: „Productivity 
bargaining“ е форма на колективно договаряне, в която повишаването 
на заплащането се гарантира в замяна на промени в работните практи-
ки, които позволяват да се повишава производителността на труда. Ко-
лективното договаряне на производителността на труда (productivity 
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bargaining) има дълга история в индустриалните отношения в Обедине-
ното кралство и терминът е изкован през 60-те години на XX век, когато 
са договорени първите колективни споразумения в нефтената рафине-
рия на Esso във Fawley, графство Кент. Практиката да се обвързват уреж-
дането на заплащането с промените в организацията на труда и с моде-
ли на използване на труда (patterns of labour use) продължават и до ден 
днешен и е важен аспект на много колективни договори и споразумения 
дори и когато понятието „договаряне на производителността на труда“ 
(„productivity bargaining“) не е използвано в текста. Съвременни приме-
ри могат да се открият в партньорските споразумения между профсъю-
зите и работодателите, които обвързват гаранциите за заплащането и 
сигурността на заетостта с възприемането на екипната работа, гъвкавата 
сигурност (flexibility) и часовете на годишна база (annualized hours)“ [24]. 
Речникът ни препраща и към „договор за часовете на годишна база“ 
(„annual-hours contract“). 

Същата дефиниция е възприета и в универсалния справочник 
„Oxford Index“ [41], като дефиницията за „договор за часовете на годиш-
на база“ („annual-hours contract“) е: „Договори за наемане на работа 
(трудови договори), където е посочен (специфициран) общият брой ча-
сове, които трябва да бъдат изработени за дванадесетмесечен период. 
Това дава на работодателите гъвкавостта да разработят и въведат сис-
тема за работа на смени, която да обезпечава непрекъснатостта на опе-
рациите. По традиция „часовете на годишна база“ (annualized hours) се 
възприемат в производствената сфера, но популярността на тази систе-
ма нараства и при организирането на работното време в сектора на ус-
лугите, особено там, където се предлагат услуги 24 часа в денонощието, 
седем дни в седмицата“ [3]. 

Според класическия речник на съвременния английски език – 
„Collins English Dictionary“, „процесът на постигане на споразумение 
(споразумение за производителността на труда – productivity agreement) 
е този, при който чрез водене на колективни преговори работниците от 
дадена организация се съгласяват с промени, които целят да подобрят 
производителността на труда в замяна на повишаване на заплащането 
или на други придобивки за работниците“ [12]. 

Интересен факт е, че според статистиката на речника „Collins 
English Dictionary“ словосъчетанието „productivity bargaining“ се търси от 
читателите рядко. То е в долната половина на сравнително често изпол-
званите думи от речника [12]. В търсенето на този термин в „Collins 
English Dictionary“ се наблюдават два пика (върха). Единият е в периода 
1964 – 1973 г., като максималната стойност на честотата на търсене е 
през 1970 г. Този връх е по-скоро „хълм“ с полегати склонове и обхваща 
цитирания по-горе период 1964 – 1973 г. Другият пик е много по-тесен 
във времето, като максималната честота при него е приблизително два 
пъти по-висока, отколкото в предишния цитиран връх. Тя е постигната 
през 1990 г. [12]. 
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СОЦИАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ 
КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 

НА ТРУДА В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН 
 
Според John M. Capozzola финансовите кризи през 70-те години 

на XX век, засегнали много градове в Америка, са подчертали необхо-
димостта от договаряне на производителността на труда (productivity 
bargaining). Също така като своеобразен страничен ефект от аферата 
„Уотъргейт“ общественият интерес към представянето и резултатите от 
работата на работниците в публичната сфера рязко се е засилил. Според 
Capozzola в средата на 70-те години на миналия век „договаряне на 
производителността на труда“ („productivity bargaining“) е относително 
ново понятие за мениджмънта в публичния сектор и по онова време е 
имало ограничен успех [8]. 

Тази особеност на интереса към термина „договаряне на произ-
водителността на труда“ („productivity bargaining“) дава отговор защо тук 
често ще бъдат цитирани публикации от 70-те и 90-те години на мина-
лия век. Когато говорим за други иновации в колективното договаряне, 
като примерно включване на ангажименти в областта на корпоративна-
та социална отговорност, виждаме, че интензивността на публикациите 
и съответно на интереса към корпоративната социална отговорност 
(CSR) расте непрекъснато. Затова и при анализирането на такива фено-
мени има възможност да се опрем на най-скорошни публикации, голя-
ма част от които са след 2008 г. 

При договарянето на производителността на труда (productivity 
bargaining) въпреки голямото ѝ значение, за съжаление, не може да се 
очаква подобно ниво на актуалност. (Всъщност научна дискусия по 
проблемите на колективното договаряне на производителността на тру-
да се води още от 20-те – 30-те години на XX век. Вж. по въпроса публи-
кацията на Coon S. J. от 1929 г. [10]) 

През 1974 г. в едно свое изследване на „проблемите и възможности-
те“ при договарянето на производителността на труда G. K. Sury и P. S. P. 
Pillay пишат: „Понятието „productivity bargaining“ е от съвременен произ-
ход. То получи популярност след проведените колективни преговори в 
петролната рафинерия Fawley Refinery на компанията Esso Petroleum [18]. 
По-късно мениджмънтите на различни компании в Обединеното кралство 
се опитаха да преструктурират своето колективно договаряне в духа на 
преговорите в Esso [47; 45; 50; Вж. също: 23; 13; 38]. (…) Въпреки това дого-
варянето на производителността често се приравнява с договарянето на 
схеми за стимулиране (bargaining on incentive schemes) [31]. Като следствие 
(от това недоразбиране – бел. авт.) договарянето на производителността 
предимно е било ограничавано до схеми за стимулиране, които фактичес-
ки не притежават характеристиките на споразуменията за производител-
ността така, както те са разбирани днес (през 1973 – 1974 г.)“ [52: 347]. 
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Според G. K. Sury и P. S. P. Pillay основните елементи на договаря-
нето на производителността на труда са следните: 

„1. Договарянето на производителността на труда е част от общата 
концепция на фирмата. То включва целия мениджърски екип и е част от 
оптималното разгръщане на човешките ресурси. 

2. Мениджмънтът поема активна роля при идентифицирането на 
областите на намаляване на разходите и на подобренията на произво-
дителността. Мениджмънтът планира постигането на набелязаните като 
цели подобрения. Това планиране изисква интензивна мениджърска 
комуникация с профсъюзите, работниците и с различните управленски 
нива в компанията. 

3. Договарянето на производителността на труда (productivity 
bargaining) се използва за премахване на ограничителни и непроизво-
дителни практики. Икономическите отстъпки са свързани със спестяване 
на разходи. Предлагането на икономическите отстъпки се мотивира с 
възприемането на замислените промени [19]“ [52: 347 – 348]. 

Според G. K. Sury и P. S. P. Pillay, ако се приложат горните три кри-
терия, споразуменията за договаряне на схеми за стимулиране (incentive 
bonus agreements) не отговарят на смисъла на споразуменията за дого-
варяне на производителността на труда. Дадена схема за стимулиране 
би имала елементи на договаряне на производителността само ако по-
вишаването на доходите на работниците е свързано с подобряване на 
производителността на труда [52: 348]. 

Важността на серията колективни споразумения, сключени през 
1960 г. в рафинерията Fawley на Esso (намираща се недалече от Саутхямп-
тън), се подчертава и от H. M. Douty [14]. Тези споразумения изобщо имат 
изключително силен отклик в Обединеното кралство, тъй като те са твърде 
необичайни за дотогавашната британска традиция в колективното догова-
ряне. Освен това важна роля изиграва и книгата на Алън Фландърс, в коя-
то се анализират подробно обстоятелствата около сключването на спора-
зуменията, самия преговорен процес и крайните резултати от тях [18]. 

Фландърс определя тези споразумения като „пакетна сделка за 
производителност“ („productivity package deal“) и заявява, че те са били 
„без прецедент или дори приблизителен паралел в историята на колек-
тивното договаряне във Великобритания“ [18: 18]. 

Споразуменията от Fawley донасят на работниците значително по-
вишаване на доходите в замяна на: 

Първо: Значителен брой промени в работните практики, включи-
телно известно либерализиране на професионалните правилници (craft 
jurisdiction) за отделните работни места; премахване на помагачите на 
квалифицираните работници (craftsmen’s mates/helpers) и преназнача-
ване на последните на други работни места; въвеждане на допълнителна 
работа на късни смени и даване на по-голяма свобода на мениджмънта 
да използва средствата за надзор. 
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Второ: Драстично намаляване на извънредния труд, който в резул-
тат на тези мерки е институционализиран и става част от структурата на 
заплащането в компанията [14: 1]. 

Преглед от 1964 г. определя типа на споразуменията за произво-
дителността на труда от Fawley като „все още ембрионално развитие в 
колективното договаряне“, но поставя ударение върху въвеждането на 
съображения за производителността на труда в два други случая [25]. 
Единият се отнася за пътните услуги на Лондонския транспортен борд 
(London Transport Board [43]), а другият – за национализираното по оно-
ва време британско електроснабдяване (ютилити компания) [44; Вж. съ-
що: 30: 170]. 

През 1966 г. може би най-мощният „think tank“ на Лейбъристката 
партия – Фабианското общество, изброява 51 „най-значими споразуме-
ния и свързани с тях развития от 1960 г. (до 1966 г. – бел. авт.)“ в област-
та на колективното договаряне на производителността на труда [26: 30 – 
33; Вж. също: 4: 667 – 672]. Не всички от тези споразумения са били ко-
лективни трудови договори в чист вид. В обзора са отчетени най-
различни случаи на включване на съображения, свързани с производи-
телността на труда в различни колективни споразумения. 

Пак през 1966 г. Кралската комисия по въпросите на профсъюзите 
и работодателските асоциации (Royal Commission on Trade Unions and 
Employers’ Associations) подготвя и публикува през 1967 г. изследване 
върху колективното договаряне на производителността на труда, което 
днес се смята за много ценно [47]. Изследването се базира на информа-
ция на Комисията от повече от 20 предприятия, където се е осъществило 
колективно договаряне на производителността на труда. 

Интересът на социалните партньори към колективното договаря-
не на производителността на труда е силно стимулиран от обявения от 
лейбъристкото правителство курс по отношение на политиката по дохо-
дите в края на 1964 г. Това става с т.нар. „Съвместно заявление за наме-
рения по отношение на производителността на труда, цените и доходи-
те“ с участието на Конгреса на профсъюзите (Trade Union Congress) и на 
водещите работодателски асоциации [58]. 

 
КОНСТАТАЦИИ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 
СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА НЕГОВАТА КУЛМИНАЦИЯ 

 
В своето изследване на измерването на производителността на 

труда в колективното договаряне от 1981 г. Соломон Баркин констатира, 
че измерването на производителността (а оттам и отчитането ѝ при пре-
говарянето) по това време не е било съществен въпрос в колективните 
преговори [6: 367]. Производителността на труда не е била смятана за 
първостепенна „детерминанта“, за „главен определител“ на нивото на 
заработките на работниците. Преговарящите прибягват до доста „широ-
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ки“ измервания на промяната или пък в крайна сметка стигат до извода, 
че използването на тези планове и инструменти (за измерване на про-
изводителността на труда) трябва да бъде преустановено [6: 368]. 

В същата публикация Соломон Баркин идентифицира няколко 
трайни проблема, свързани с политиките по измерване на производи-
телността на труда в рамките на процеса на колективно договаряне. 
Според Баркин един от основните общи проблеми е как да се третират 
подобренията в производителността на труда в отделните индустрии и 
(икономически) дейности [6: 367]. 

„Как трябва да бъдат разпределени наградите за производител-
ността ? – пита той. – Трябва ли да бъдат давани на национална база на 
всички заети без значение от спецификата на подобренията? Този 
принцип се следва в Швеция. Националното споразумение за възнаг-
ражденията се прилага за всички индустрии без значение от способ-
ността на отделната индустрия или от способността на отделното предп-
риятие да понесе цената (на това раздаване). Тези, които са неблагопри-
ятно засегнати, трябва или да подобрят резултатите и представянето си, 
или просто да прекратят съществуването си. Освободените работници 
ще бъдат абсорбирани от други предприятия в една зряла икономика и 
подпомогнати от ефективна система за разпределение на човешките 
ресурси на национално ниво“ [6: 367]. 

С една дума Баркин се безпокои, че ако при договарянето на ми-
нималната работна заплата на национално равнище бъде отчетено гло-
бално повишаване на производителността на труда и „наградата“ за това 
общонационално усилие бъде разпределена „на калпак“, едни предпри-
ятия могат да се окажат силно затруднени, а други предприятия (точно 
онези, които са предизвикали нарастването на производителността на 
труда в статистиката) ще бъдат „разтоварени“. 

Бихме могли да се усъмним до известна степен в интерпретацията 
на Баркин на начина на функциониране на шведската система за колек-
тивно договаряне и за отражението ѝ върху пазара на труда, но все пак 
нека имаме предвид, че става дума за 1981 г., както и че определянето 
на минималната работна заплата на национално, отраслово и браншово 
ниво или на ниво отделна икономическа дейност винаги е натоварено с 
риска да има предприятия, които да не могат да понесат това бреме. 
Всъщност знаем, че една от причините за успеха на шведската икономи-
ка е точно системата за колективно договаряне, при която държавата не 
се намесва по никакъв начин в отношенията между труда и капитала. 
Очевидно, работодателите и работниците в Швеция владеят „фината 
настройка“ на такива споразумения на различни нива и това не води до 
очакваните от Баркин възможни негативни ефекти, споменати по-горе. 

Разбира се, появата на такива ефекти не е невъзможно и ограни-
чаването им до крайност видимо е един от белезите на зрелостта и съ-
вършенството на системата на колективно договаряне в дадена държа-
ва. Впрочем факт е, че и синдикатите в България (по-специално КНСБ) 
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днес стигат до подобно заключение и заявяват готовността си да обсъж-
дат възможности за дерогиране на минималната работна заплата за от-
делни предприятия. 

Самият Баркин сочи като антитеза на шведската система на разп-
ределение на „наградата“ за повишаване на производителността на тру-
да в национален мащаб практиката в Съединените щати, където корек-
циите във възнагражденията поради повишаване на производителност-
та на труда се правят селективно от отделните предприятия, като много 
от тях не следват националния „шаблон“. 

Според Баркин „след Втората световна война отклоненията от то-
зи шаблон нарастват, като по-големите компании следват модела, зало-
жен от договорите в автомобилните и стоманодобивните компании. В 
тези случаи специфичните „job operational sharing systems“ или напълно 
отсъстват, или са с незначителна тежест. Мерките за прецизно измерва-
не на напредъка в производителността на труда са станали, общо взето, 
несъответстващи (нерелевантни) в преговорите за възнагражденията, 
освен когато те могат да бъдат използвани като част от общите разиск-
вания върху обосновката на общата формула за възнагражденията, 
предлагана от някоя от двете страни“ [6: 367]. 

Последното твърдение е доста противоречиво, защото самата 
„обосновка на общата формула за възнагражденията, предлагана от ня-
коя от двете страни1 [6: 367], е от ключово значение при преговорите. От 
тази гледна точка бихме могли без преувеличение да преценим, че ав-
торът подценява ролята на отчитането на производителността на труда 
в колективното преговаряне в автомобилната и стоманодобивната про-
мишленост в САЩ през този исторически период (в края на 70-те и на-
чалото на 80-те година на миналия век). Съдейки по написаното от него, 
отчитането на производителността на труда има своето значение, и то 
точно в „сърцевината“ на преговорния процес, но вероятно той има 
предвид, че в хода на колективното договаряне не са били създавани 
математически зависимости между динамиката на производителността 
на труда и ръста на заплащането дори и на ниво предприятие. 

Вторият проблем, който Баркин идентифицира, е свързан със ситу-
ации, при които работодателите търсят начин да отстранят практики, кои-
то те оценяват като разходоемки и непроизводителни. Аналогични са си-
туациите, които възникват, когато мениджърите се опитват да прекратят 
вече сключени колективни трудови договори и споразумения, които са 
започнали да стават неоправдано скъпи. Там, където профсъюзите имат 
сериозен преговорен капацитет, мениджърите предлагат своеобразни 
„откупувания“ (известни като „buyouts“, „buybacks“ или „give backs“), за да 
получат съгласието на работниците и на профсъюзите за сключване на 

                                                 
1 Оригиналният текст на английски език е: „…the rationale for general wage formulae offered 
by either party“. 
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нови споразумения. Подобна уредба се предвижда и в британските ко-
лективни споразумения за производителността на труда [6: 367]. 

Третият проблем, на който Баркин сериозно се спира, е случаят, 
когато компаниите обмислят евентуалното закриване на заводи. Проб-
лемът е посочен като „станал особено съществен“ в края на 70-те и на-
чалото на 80-те години. Всъщност той ще стане още по-съществен през 
90-те години на XX век и в началото на XXI век. 

Тук отново ставаме свидетели на известно опростяване (за да не 
кажем профаниране) на анализа на възникващите ситуации и предлага-
ните решения. Според Баркин „в такива случаи мениджмънтите могат да 
предложат да запазят заводите работещи, ако работниците направят отс-
тъпки за заплащането и за работни практики, които натоварват произ-
водствените цени. Често такива отстъпки се правят от работниците, 
включително и от такива, които са се противопоставяли на подобни 
промени през предишни години. В отчаяното си усилие да запазят ра-
ботните си места дори и за кратки периоди те се съгласяват да предло-
жат облекчаване на високите конкурентни разходи. Но в тези случаи 
(според Баркин – бел. авт.) обикновено не се прилага точно измерване 
на производителността на труда. Разрешаването на проблема зависи 
най-вече от готовността на работниците да допуснат тези промени, след 
като са приели заключението, че оцеляването на целия завод или на от-
делното производство в него наистина е заложено на тази карта“ [6: 368]. 

Тук бихме могли да отбележим, че тази практика не само че не е 
отречена в хода на времето, а напротив – разраства се, особено в соци-
ална Стара Европа, и наистина допринася за спасяването на много 
предприятия. 

Колективното договаряне, което довежда до т.нар. „социални кон-
цесии“, иначе казано, „социални отстъпки“, наистина се прилага, особе-
но в случаите, когато е назряла т.нар. „делокализация“ – преместване на 
предприятие от една държава в друга, където разходите за труд и/или 
други параметри правят функционирането му по-рентабилно. 

Вместо да проклинат глобализацията и нейната типична проява – 
„делокализацията“, профсъюзите водят задълбочени преговори с рабо-
тодателите, при които се търсят резерви и възможности за запазване на 
предприятието на дотогавашното му място срещу отстъпки (социални 
концесии) от страна на работниците. 

Има много сериозна и многообразна практика в тази област. Става 
дума за различни както по вида на договаряните мерки, така и по нивото 
и обхвата им (стига се и до споразумения на национално ниво, както и на 
ниво многонационални компании) форми на колективно договаряне [62]. 
Типичен пример е колективното споразумение в DaimlerChrysler, което 
предотвратява преместването в Южна Африка на завода на компанията, 
намиращ се до този момент в Баден-Вюртемберг [62: 40 – 41]. 

На 23 юли 2004 г. германско-американският производител на ав-
томобили DaimlerChrysler оповестява за сключването на споразумение, 
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което ще запази 6000 работни места в завода в Баден-Вюртемберг и ще 
гарантира работните места в компанията в Германия до 2012 г. Иначе 
казано, дадена е гаранция за заетостта в компанията за осемгодишен 
период. През това време Европа премина период на изключителен ико-
номически растеж и успя да влезе в глобалната финансово-
икономическа криза. Въпросните гаранции се дават в замяна на отстъп-
ки („социални концесии“) от страна на работниците за организацията на 
работа и за планираните увеличения на заплащането. 

Отстъпките от страна на работниците включват повишаване на 
работното време до 39 часа на седмица за работещите в сферата на ус-
лугите и обслужването на клиенти. Срещу тези отстъпки мениджърите 
на DaimlerChrysler са поели ангажимент да допринесат за икономиите, 
като се откажат и те от част от заплащането си, т.е. демонстрирали са 
солидарност с работниците. 

Въпросното споразумение е спестило на завода в Баден-
Вюртемберг разходи за труд в размер на 500 млн. евро годишно. Въп-
росните мерки е трябвало да влязат изцяло в сила през 2007 г. Спорът е 
съсредоточен в основния завод на DaimlerChrysler в Баден-Вюртемберг, 
където работниците на компанията са се радвали на по-добри условия и 
по-изгодни трудови договори в сравнение с останалите заводи на ком-
панията в Германия. 

Конфликтът пламва, след като DaimlerChrysler обявява намерение-
то си в случай на неприемане от страна на работниците на мерките за 
съкращаване на разходите да прехвърли производството на новия модел 
„Mercedes C-class“ (а заедно с него и 6000 работни места) от базовия за-
вод в Sindelfingen, близо до Щутгарт (където работят около 3000 души), в 
заводите в Бремен и в Южна Африка. По този начин компанията би се 
възползвала от по-ниските разходи за труд в последните два завода [20]. 

Смята се, че това споразумение е сключено под силното влияние 
на подписаното на 24 юни 2004 г. „допълнително споразумение“ 
(Ergänzungstarifvertrag) между Съюза на германските металоработници 
(IG Metall) и мениджмънта на Siemens. С това споразумение е спряно 
изпълнението на плана за прехвърляне на 4000 работни места от Севе-
рен Рейн-Вестфалия в Унгария. 

Споразумението се отнася до 4000 работници и служители в заво-
дите за мобилни телефони в Bocholt и KampLintfort (Северен Рейн-
Вестфалия). Споразумението предвижда работното време в двата завода 
да бъде удължено от 35 на 40 часа седмично без допълнително запла-
щане на работниците. (Това е отказ от въведен преди това седемчасов 
работен ден.) 

Тъй като и двете страни в споразумението искат да го превърнат в 
събитие от национално значение, то предизвиква дискусия дали в Гер-
мания се е появила нова култура на „колективно договаряне с отстъпки 
от страна на работниците“. Междувременно обаче става ясно, че около 
50 германски компании са подписали подобни „допълнителни споразу-
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мения“, за да подобрят конкурентоспособността си на фирмено равни-
ще, а по онова време още приблизително толкова компании са се под-
готвяли да сключат подобни колективни споразумения [21]. 

Този пример от германската практика беше приведен със значи-
телни подробности, за да се демонстрира несъстоятелността на тезата, 
че „социалните концесии“ са резултат на изнудване от страна на работо-
дателите. Несъмнено натиск има, но той е упражняван и върху работни-
ците, и върху мениджърите от самата конкурентна среда. 

Както се вижда от цитираните единични примери, при „социални-
те концесии“ отстъпките съвсем не са едностранни от страна на работ-
ниците. В различни случаи срещу отстъпките на работниците се гаран-
тират на първо място работните места (при това за продължителни пе-
риоди), както и в някои случаи в предприятието, където е сключено ко-
лективното споразумение, се прехвърлят за производство най-новите, 
иновативни и перспективни продукти на компанията [62]. 

Освен това в сключваните колективни споразумения има изрични 
клаузи за начина, по който ще се използват икономисаните средства. 
Обикновено те се разпределят за развойна дейност и иновации, за до-
пълнителна квалификация на персонала, за стажове и чиракуване на 
млади работници и пр. [62]. 

Несъмнено тези практики са еволюирали силно от 1981 г., когато 
Соломон Баркин е анализирал „state of the art“ на измерването на про-
изводителността на труда при колективното договаряне, но така или 
иначе трябва да се признае без всякакви резерви, че тук става дума за 
много добра практика, позволила на много европейски компании (и 
изобщо на компании в развити държави с висок жизнен стандарт на 
работниците им) да запазят работните си места и да избегнат закриване 
или „делокализация“ на свои заводи и предприятия. 

Ако се върнем към анализа на Баркин, четвъртият сериозен проб-
лем при отчитането на динамиката на производителността на труда в 
колективното договаряне е, че нарастването на производителността на 
труда обикновено води до освобождаване на персонал. Затова много от 
колективните споразумения, отчитащи производителността на труда, 
предвиждат програми за заетост (employee adjustment programs), които 
са създадени с цел или да предотврати, или да ограничи степента на ос-
вобождаване на човешки ресурси. 

Тези програми могат да изискват трансфер на работници на други 
работни места, спиране на новите назначения, докато има освободени 
работници от предприятието без работа, ново професионално обуче-
ние, преместване в други предприятия на същата компания и накрая – 
парична компенсация от типа на тази при ранното пенсиониране или 
отделно компенсационно плащане [6: 368]. 

През 1988 г., когато вече е натрупан и осмислен (в т.ч. и на много 
сериозно институционално ниво) значителен по обем емпиричен мате-
риал за колективното договаряне на производителността на труда, 
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Мадхукар Шукла прави следните обобщения: „Колективният трудов до-
говор (колективното споразумение) за производителността на труда е 
систематичен опит за осигуряване на оптимална ефективност и иконо-
мичност при оползотворяването на наличните индустриални ресурси. 
Той се основава на взаимно съгласие между работодателите и работни-
ците, в рамките на което работниците се съгласяват да дадат пряк при-
нос за подобряване на производителността на труда в замяна на по-
високо заплащане и други придобивки“ [49: 24]. 

Шукла цитира и дефиницията на Националния борд по цените и 
доходите (National Board of Prices and Incomes – NBPI) в Британия: „Ко-
лективно споразумение, в което работниците се съгласяват да направят 
промени в работните практики, които сами по себе си водят до по-
икономична работа на завода, компанията или индустрията. В замяна 
работодателят се съгласява да увеличи заплащането, да подобри допъл-
нителните придобивки, да повиши статута на работниците или да напра-
ви комбинация от тези подобрения“ [34]. 

Според Мадхукар Шукла анализът на тази дефиниция разкрива 
няколко характерни черти на колективните споразумения за производи-
телността на труда, различни от традиционните подходи към подобря-
ването на производителността. Според него: 

„1. Тя включва понятието „размяна“, от която и двете страни пече-
лят. Това е процес, основаващ се на собствения интерес и на взаимната 
изгода. 

2. За да стане едно колективно споразумение за производител-
ността на труда работещо, трябва да има специфичен и пряк принос на 
работниците за подобряването на производителността, отколкото дек-
ларации за намерения. В този смисъл то се различава от традиционните 
колективни споразумения, които очевидно не съдържат клаузи, пред-
виждащи постигане на по-висока производителност на труда. Всъщност 
много често повишаването на възнагражденията, постигнато чрез ко-
лективно договаряне, предизвиква инфлационни тенденции, предизви-
кани от липсата на съответстващи повишения в производителността на 
труда, като по този начин нулира ефективните придобивки в работни-
ческия пакет от възнаграждения [49: 24]. 

3. След като колективното споразумение за производителността 
на труда (productivity agreement) се базира на факти и изчисления за на-
маляване на разходите, то се различава от повечето колективни спора-
зумения в смисъл на рационалност и благоразумие (judiciousness). Ре-
шенията, до които е достигнато чрез колективно договаряне, често 
просто отразяват съществуващото властово взаимоотношение между 
двете страни и функционирането на местния пазар на труда. 

4. Колективните споразумения за производителността на труда 
(productivity agreement) също така се различават от конвенционалните 
споразумения за възнагражденията в смисъл на многоизмерност на 
свързаните с работата въпроси. Тя е „пакетна сделка“ между работници-
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те и мениджмънта, в която се правят многобройни промени в работните 
практики (така например в извънредния труд, в използването на умени-
ята, в работата на смени и пр.) в замяна на многообразие от награди (от 
типа на повишаване на възнагражденията, часове свободно време, по-
вишаване на статута и др.). На повечето от системите на заплащане спо-
ред резултата, докато създават някакво уравнение между възнагражде-
нието и резултата, им липсва специално това измерение. Стимулите, бо-
нусите и други методи на работа на парче действат в рамките на „status 
quo“-то на индустриалните отношения, без да правят какъвто и да е сис-
тематичен и планиран опит да ги променят. 

5. При колективното договаряне на производителността на труда 
(productivity agreement) ударението пада в по-голяма степен върху връз-
ката заплащане – производителност, отколкото върху системата на раз-
пределение на възнагражденията (така, както е в случая с другите схеми 
на заплащане според резултата). Вместо да се действа чрез системата за 
заплащане, то поставя ударение върху начините за повишаване на про-
изводителността на труда в контекста на колективното договаряне на 
възнагражденията. Пакетната сделка прави споразумението едно за 
всичко, като свързва заплащането с производителността (въпреки че 
това не изключва възможността от поредица такива сделки с течение на 
времето). Въпреки това то контрастира в сравнение със схемите, които 
работят чрез системи за заплащане, където наградите за труда могат да 
се колебаят, да варират от месец на месец, в зависимост от вариациите 
в резултата/производителността на труда. 

6. Обхватът на приложение на колективното споразумение [за 
производителността на труда] е достатъчно голям. То може да е прило-
жимо само за даден завод или пък за цяла индустрия. То може да пок-
рива само работниците на ръчния труд, само работниците от админист-
рацията или и двете групи. То може да бъде „частично“, засягащо само 
една дейност, а често и само една отделна група работници, но то може 
да бъде и „всеобхватно“ и да покрива голям брой промени в работните 
практики и да засяга всички работници в предприятието“ [49: 24 – 25]. 

Вече стана дума за концептуалното припокриване между колек-
тивните споразумения за производителността на труда (productivity 
agreements) и други традиционни практики – такива като колективното 
договаряне „въобще“, схемите за стимулиране, бонусите, свързани с 
производителността, и др. Изследователите подчертават, че въпреки че 
колективните споразумения за производителността на труда (productivity 
agreements) споделят много общи черти с традиционните практики, те 
също така включват, инкорпорират в себе си много собствени, уникални 
характеристики. 

За да се изяснят тези разлики и за да се закрепи окончателно ко-
лективното договаряне на производителността на труда (productivity 
agreement) като самостоятелна индустриална практика, през 1966 г. На-
ционалният борд по цените и доходите (National Board of Prices and 
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Incomes – NBPI) разработва седем критерия или наставления, които ква-
лифицират дадено колективно споразумение като колективно споразу-
мение за производителността на труда (productivity agreement) [35]. 

Лансирането на договарянето на производителността на труда е 
част от изпълнението на националния план на Лейбъристката партия за 
икономическо развитие, заложен през месец август 1965 г. от Джордж 
Браун – държавен секретар по икономическите въпроси (Secretary of 
State for Economic Affairs) в лейбъристкото правителство на Харолд Уил-
сън, дошло на власт през 1964 г. [29]. 

Критериите на NBPI са ревизирани три години по-късно, през 1969 
г., като ударението вече се поставя в по-голяма степен на ефективността, 
а не на производителността на труда [33]. Според Националния борд по 
цените и доходите (NPBI) производителността била по-тясно понятие, 
приложимо само за работниците на ръчния труд, за които „резултатът за 
човекочас“ или „резултатът за глава“ може да бъде измерен в абсолютен 
смисъл. Значимостта на тази промяна на акцента е в това, че се разши-
рява обхватът на колективните споразумения за производителността на 
труда (productivity agreements), за да бъдат обхванати всички категории 
работници [49: 29]. 

Мадхукар Шукла обобщава ревизираните критерии за колектив-
ните споразумения за производителността на труда (productivity 
agreement) от 1969 г. по следния начин: 

„1. Трябва да бъде показано, че работниците допринасят за 
постигане на постоянно нарастващи нива на ефективност там, 
където в споразумението са посочени правилни и важни промени 
в работната (производствената) практика. 

Този критерий поставя ударение върху две неща: 
(а) необходимостта от открояване на връзката между повишената 

производителност на труда и приносът на работниците в това повишаване; 
(б) необходимостта от открояване и ясно назоваване на предло-

жените важни промени в работните (производствените) практики с ог-
лед на избягване на възможните трудности при по-нататъшната им ин-
терпретация. 

Една от главните трудности при интерпретирането на този крите-
рий е доколко е правилно да се взимат предвид всички постижения в 
областта на производителността, какъвто и да е техният произход (като 
промяна в технологията, подобрена организация на труда, по-голямо 
колективно усилие от страна на персонала и др.) или трябва да се отчи-
тат само тези, които се дължат на промени в работната (производстве-
ната) практика и на повишените усилия на работниците, които са покри-
ти от споразумението“ [49: 29 – 30]. 

Този проблем се илюстрира много ясно от случая със спора меж-
ду POEU – Профсъюза на инженеринговия персонал в пощенските 
служби (Post Office Engineering Union, съществувал самостоятелно до 
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1985 г., днес част от обединения National Communications Union), и Бри-
танските пощенски служби (the Post Office in Britain) [30]. 

Британската пощенска служба е защитавала тезата, че всякакви 
спестявания на разходи от технологични промени трябва да се изключват 
от брутния размер на спестяванията и икономиите, разглеждани в колек-
тивното споразумение. От своя страна от POEU са настоявали, че след ка-
то технологичните промени засягат работниците и оказват влияние върху 
тях, върху техните трудови навици, върху съдържанието на тяхната работа 
и върху техните отношения с останалите работници от предприятието, 
спестяванията и икономиите от подобни технологични промени трябва да 
се взимат предвид по време на преговорите за заплащането. 

Според оценката на Мадхукар Шукла становището на Национал-
ния борд по цените и доходите (NPBI) по този проблем е било „малко 
съмнително“ (somewhat equivocal), защото, от една страна, NPBI по 
принцип е настоявал икономиите от технологичното развитие да бъдат 
изключвани и да не бъдат взимани предвид при преговорите за възнаг-
ражденията, но в някои случаи е признавал подобни икономии и спес-
тявания за част от колективно договаряния „пакет“ [49: 30]. 

Шукла цитира доклад на NBPI от 1967 г., в който изрично се казва: 
„То (колективното споразумение за производителността на труда) също 
така изключва последващо плащане (payment consequent) за по-голяма 
ефективност, когато последната е предизвикана само от технологичен 
напредък“ [34: § 4]. 

Но от друга страна, когато разсъждава за дела на потребителите в 
постиженията в областта на производителността, през 1969 г. NBPI заема 
позицията, че „значителен дял в части на икономиката, където техноло-
гичният напредък бележи бързо повишаване, е възможно [да се дължи 
на принос на потребителите]“ [33: § 101]. Тази формулировка според 
Шукла създава предпоставки да се спори дали в определени случаи 
икономиите на разходи не могат да бъдат включени в сметките при ко-
лективното договаряне на производителността на труда [49: 30]. 

2. Измерването на ефективността (респективно на произ-
водителността на труда) трябва да се основава на съответни 
адекватни индекси (показатели) за изпълнение на работните 
стандарти [49: 30]. 

Този критерий акцентира върху необходимостта: 
(а) да се разработят и приложат правилни жалони (yardsticks) за 

измерване на приноса на работниците; 
(б) да се разработи информационна система, която да позволява 

цялостното използване на получените като резултат данни. Прилагането 
на този критерий изисква широка подготовка от страна на мениджмън-
та, преди да започнат преговорите за сключване на колективно спора-
зумение за производителността на труда (productivity agreement). 

Промените в работните (производствените) практики могат да 
изискват въвеждането на нови стандарти за измерване на труда и на 
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нови методи за контрол на работата, които да гарантират, че впоследст-
вие работниците стриктно ще се придържат към стандартите. 

Тези работни стандарти могат да дойдат или от актуално изс-
ледване на работния (производствения) процес, или от приспособяване-
то на стандарти, използвани на друго място. Така например в рафинери-
ята на British Petroleum в графство Кент и в British Oxygen изчисляването 
на икономиите в човешки ресурси са се основавали на изследване на 
производствения процес. 

Но примерно Mobil Oil е използвала американски стандарти за ко-
лективното споразумение в рафинерията Coryton. (Рафинерията за пре-
работка на суров нефт Coryton е разположена в Есекс, на естуара на 
река Темза, в югоизточната част на Обединеното кралство. Тя заема 
площ от 586 акра и има общ капацитет 220 000 барела на ден. Рафи-
нерията е построена през 1953 г. от Vacuum Oil Company, която е по-
деление на Mobil Oil. От 1996 г. тя е мениджирана от British Petroleum 
(BP) по силата на споразумение за „joint venture“ с Mobil Oil. След слива-
нето на Mobil Oil с Exxon собствеността на рафинерията е прехвърле-
на на British Petroleum. През 2007 г. BP продава рафинерията на Petroplus 
Holdings за 1,4 млрд. американски долара. През 2012 г. Petroplus Holdings 
обявява, че е в несъстоятелност. Рафинерията Coryton спира работа 
през месец юни 2012 г. Теренът, на който е работил до този момент 
заводът, е превърнат в индустриален „хъб“, който ще се нарича 
„Thames Enterprise Park“ (https://thamesenterprisepark.com/the-story/). 

От своя страна мениджърите от Esso Distribution сами са си създа-
ли стандарти за времето за пътуване, като са пропътували съответните 
маршрути с частните си автомобили, като са поддържали скорости, 
близки до тези, с които се движат автоцистерните [34: § 49, 50, 51]. 

3. Реалистичното изчисление на всички съответни разходи 
по споразумението и на постиженията, които могат да се призна-
ят като принос на работниците, би трябвало в нормалния случай 
да показва, че ефектът ще намали общия разход за постигане на 
резултата или разхода за предоставяне на дадена услуга [49: 31]. 

Този критерий посочва, че изчисляването на единичната цена 
трябва да включва не само разходите за труд, но и всички онези факто-
ри, които влизат в подготовката на прилагането на споразумението. 
„Съответните разходи по споразумението“ могат да включват например 
размера на разходите, направени във връзка със съкращения, или про-
порционална част от консултантските хонорари там, където те са интег-
рална част от споразумението. 

Въпреки това при определени обстоятелства е възможно да не е 
задължително намаляването на разходите да се постигне незабавно или 
дори изобщо. NBPI характеризира този критерий, като постулира: „Тряб-
ва да се отбележи, че не може обезателно да се очаква дадено колек-
тивно споразумение за производителността на труда да покаже неза-
бавно намаляване на единичните цени. Дадено споразумение може да 
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бъде преценено [като колективно споразумение за производителността 
на труда] дори и да не довежда до намаляване на единичните цени, при 
условие, че се залагат условията за по-нататъшни промени в работните 
(производствените) практики, които ще доведат до намаляване на раз-
ходите. Възможен е също така случай на одобряване [признаване на 
„productivity agreement“] на споразумение, при което ще има постоянно 
повишаване на цената, ако ясно се докаже, че неизбежната алтернатива 
е още по-голямо повишаване на разходите [34: § 197]. 

4. Трябва да има ефективен контрол, който да гарантира, че 
проектираните нараствания на ефективността са постигнати и 
че по-високото заплащане или други придобивки са станали факт, 
след като повишаванията на ефективността са осигурени [49: 31]. 

Този критерий поставя ударение върху необходимостта от наблю-
даване отблизо на напредъка, направен в посока на поставените в ко-
лективното споразумение цели. Това наблюдение включва наличието на 
ефективна информационна система, която да прави възможно прогно-
зирането и впоследствие да следи актуалното подобряване на произво-
дителността на труда и на ефективността. Доколкото информационната 
система показва, че напредъкът изпреварва или пък закъснява спрямо 
първоначалния проект, трябва да се вземат мерки за коригиране на си-
туацията. 

Друго ударение този критерий поставя върху системата за запла-
щане на награди за повишаването на производителността и ефективност-
та. Наградите в смисъл на заплащане или на някакви други допълнителни 
придобивки трябва да се дават само след като поставената цел е постиг-
ната. Затова е необходимо заплащането на наградите да се разделя на 
фази или да се подготвя специален график, като залагането на въпросните 
фази да се включи в съдържанието на колективното споразумение. 

5. Трябва да има ясни ползи за потребителя, като [колек-
тивното споразумение] допринася за постигане на стабилни или 
по-ниски цени [49: 32]. 

Този критерий е важен, след като чрез намаляването или поне 
чрез стабилизирането на цените е възможно да се повишат реалните 
доходи на обществото като цяло. Трябва обаче да се има предвид, че 
проблемите около определянето на дела на потребителите представля-
ват главната трудност при този критерий. В хода на колективното дого-
варяне на производителността на труда има представени само два ос-
новни интереса – на работниците и на компанията. Потребителите нямат 
свое пряко представителство. 

След като въпросът за дела на работниците в постиженията бъде 
разрешен, става трудно да се реши дали делът на компанията от иконо-
миите на разходи трябва да намери отражение в намалени (или стаби-
лизирани) цени, или в принос към печалбата. Въпреки че NBPI се е опи-
тал да защити интереса на потребителите, бордът се е провалил в опита 
си да разработи политика за разпределението на техния дял. 



доц. д-р Теодор Дечев 

 24 

„Ние установихме, че е невъзможно да се предпишат каквито и да 
са твърди и бързи правила, но предполагаме, че потребителят има своя 
специална претенция за значим дял в части на икономиката, където тех-
нологичният напредък прави възможно бързото нарастване на произ-
водителността на труда“, признават от MBPI през 1969 г. [33: § 101]. 

6. Споразумение, което се отнася до една група работници, 
ще трябва да поеме разходите за последващи увеличения за други 
групи, ако такива трябва да бъдат дадени [49: 32]. 

Нормално е да се очаква, че споразумение, което покрива част от 
работната сила, ще отчита и ефекта от възникващата разлика между тази 
група, за която се отнася споразумението, и други групи, които то не 
покрива. Така например на надзорниците (supervisors) може да бъде 
дадено увеличение на възнагражденията, за да се запази разликата в 
заплащането с работниците, които са страна по споразумението и които 
те надзирават. 

Алекзандър и Дженкинс описват през 1970 г. случая с Fairfields, 
където подобно искане за повишаване на заплатите е било направено 
от надзорниците (supervisors) [1]. Прилагането на този критерий предпо-
лага, че подобни увеличения на възнаграждения, които трябва да запа-
зят разликата между отделни групи заети, трябва да бъдат залагани още 
в първоначалното споразумение, като това ще доведе до „по-тънко“ 
разпределяне на постиженията в областта на производителността на 
труда върху по-широка група работници. 

По подобен начин по-съществено увеличаване на заплатите в да-
ден завод може да има силен отзвук и в други предприятия от същата 
индустрия. Затова се лансира следващият, седми поред, критерий, чиято 
цел е именно избягване на подобна верижна реакция, при която „вто-
ричните“ повишения на възнаграждения е възможно и да не стъпват 
толкова сериозно върху повишаването на производителността на труда. 

7. Преговарящите страни трябва да избягват определяне 
на нива на заплащане или на други условия, които биха могли да 
имат нежелателно отражение на други места [49: 32]. 

Един от основните страхове на критиците на колективното дого-
варяне на производителността на труда винаги е бил, че повишаването 
на възнагражденията, постигнато чрез колективно договаряне на произ-
водителността на труда и съответните споразумения (productivity 
agreements), може да доведе до искания за сходни повишения (подкре-
пени само от аргумента за „сравнимост“) от страна на други работници, 
независимо от това дали те са способни да дадат постижения в областта 
на производителността със същата стойност. 

Тези последни два критерия имат смисъла на защита срещу подо-
бен начин на „офериране“ на възнаграждения, които могат да последват 
дадено колективно споразумение и по-този начин да имат негативно 
отражение върху вътрешната и външната структура на заплатите. 
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Доказателствата за действително увеличение на инфлационните 
възнаграждения като ефект на „преливане“, на „разпростиране“ на даде-
но колективно споразумение за производителността на труда са проти-
воречиви. (Вж. пак коментара към шестия критерий.) През 1969 г. NBPI 
не успява да намери никаква следа, която да сочи, че определено колек-
тивно споразумение е имало отражение върху нивото на заплащане в 
други фирми. По-скоро успехът на тези споразумения е насърчил ра-
ботниците извън обхвата на сключените споразумения също да се 
включат във воденето на колективни преговори за производителността 
на труда [33]. 

От друга страна Маккърси и Хънтър се позовават на изследване на 
колективното договаряне на производителността на труда, извършено 
от Джон Адисън (John Addison) [30: 48], което твърди, че сравненията в 
рамките на пазара на труда, предизвикани от първичните колективни 
споразумения за производителност (productivity agreements), играят ро-
лята на стандарт за следващите, които идват по-късно, и резултатът от 
това е „стесняване“ на общата структура на заплатите. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 
 
Изследователите на колективното договаряне обръщат внимание, 

че колективното договаряне на производителността на труда 
(productivity bargaining) като формален процес зависи от редица нефор-
мални фактори [49: 33]. Успешното сключване на колективно споразу-
мение за производителността на труда (productivity agreement) е свърза-
но с такива фактори, като: междуличностния климат, преобладаващ по 
време на преговорите; предварителната подготовка преди започването 
на преговорите; разбирането, с което се отнасят работниците към въп-
росите, по които е постигнато споразумение, и др. 

Предварителна подготовка 
Планирането и установяването на фактите, предшестващи същин-

ския процес на преговорите, е основна част на ефективното колективно 
споразумение за производителността на труда [19; Вж. също: 54; 17]. 

Преди да се започнат същинските преговори по колективното до-
говаряне на производителността, мениджмънтът трябва да извърши зна-
чителна по обем работа, свързана на първо място с идентифицирането 
на главните проблеми, които трябва да бъдат предмет на колективното 
споразумение, с изчисляването на разходните фактори, произтичащи от 
предлаганите промени, с формулирането на работни стандарти и др. 

Такъв вид подготовка е била интегрална част от повечето колек-
тивни споразумения за производителността на труда (productivity 
agreements). Алън Фландърс – един от най-задълбочените изследователи 
на колективните споразумения за производителността на труда, сочен 
като един от факторите, дал решаващ принос за популяризирането и 
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сериозното им разпространяване в Обединеното кралство, изрично 
подчертава, че времето, отделено за тази предварителна работа, не би-
ва по никакъв начин да бъде подценявано. Споразумението във Fawley е 
отнело поне две години за подготовка преди началото на самите колек-
тивни преговори [18]. 

Създаването на план може да изисква въвеждането на нови сис-
теми за контрол, събирането на необходимата информация и осигуря-
ването на проверки на представянето и резултатите след сключването и 
прилагането на споразумението. Възможно е да са необходими и про-
мени в организацията на управлението (мениджмънта). 

Така например по данни на NBPI от 1967 г. компанията Alcan изця-
ло е реорганизирала управленската (мениджърската) си структура в за-
вода „Regerstone“. Ограничена е автономността на действащите депар-
таменти, отговорностите са дефинирани много по-ясно, а отделът за чо-
вешките ресурси (тогава „Personnel department“) е засилен и укрепен. 
Всичко това е извършено в хода на планирането и договарянето на ко-
лективното споразумение за производителността на труда [34: § 140]. 

 
Ангажиране на профсъюзите 

Ангажирането на профсъюзите в процеса на колективно договаряне 
на производителността на труда предполага наличието на доверие и доб-
ра воля между профсъюза и мениджмънта. Преговорите по колективното 
споразумение и неговото прилагане изискват благоприятен климат на вза-
имоотношения между страните с ориентация към решаване на проблеми-
те. Когато отсъства такъв междуличностен климат, е почти невъзможно да 
се провежда колективно договаряне на производителността. 

Коментирайки първоначалните фази на преговорите в Alcan, Уо-
кър установява, че тогава е царяла атмосфера на значително недоверие 
и враждебност [59; За провеждането на този симпозиум и неговото зна-
чение в общия контекст на отношенията между работодатели и проф-
съюзи в Обединеното кралство вж. и: 30: 111]. Когато мениджърите пра-
вят за първи път своето предложение, то е направо отхвърлено от 
профсъюзите. Когато обаче доверието е възстановено, преговорите по 
колективното споразумение протичат успешно и то е приложено на 
практика. 

Взаимното доверие и сътрудничеството винаги са благоприятни за 
постигане на споразумения. Маккърси и Хънтър привеждат случаите в ра-
финерията Coryton, управлявана от Mobil Oil, и в Британските пощи, където 
междуличностният климат на доверие и добра воля благоприятства про-
цеса на постигане на споразумение и на неговото прилагане [30: 270]. 

Според Мадхукар Шукла решение от критично значение в покана-
та на мениджмънта към профсъюза за подготвяне на колективно спора-
зумение за производителността е въпросът за намирането на точния 
момент за включване на профсъюза. Въпросът е дали на профсъюза да 
бъде представен веднага пълният набор предложения (разбира се, на-
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пълно възможно е междувременно да има неформални сондажи преди 
началото на преговорите), или те да бъдат въведени в дискусия за прин-
ципите и посоките на развитие, преди да се направят окончателните 
предложения [49: 34]. 

Размишлявайки над тази дилема, Шукла се позовава на данните на 
NBPI от 1967 г. [34] и стига до извода, че вторият подход изглежда по-
перспективен и по-надежден за евентуалния успех на дадено колектив-
но споразумение за производителността на труда, което е в процес на 
обсъждане. Така например преговорите в Mobil Oil и British Oxygen в 
началния си стадий са започнали с постигане на съгласие с профсъюза 
върху принципите на споразумението. След това заводските мениджъри 
и shop steward-ите2 на профсъюза са били оставени да изработят мо-
далностите на прилагането на тези принципи към конкретните произ-
водствени реалности. На базата на тази обратна връзка от производст-
вото са формулирани окончателните предложения, които са изпратени 
във формален порядък на профсъюзите. 

По подобен начин в случая и на трите колективни споразумения в 
Esso финалните предложения са били предшествани от широки диску-
сии, включително и на работните места. На базата на тези дискусии са се 
оформили окончателно идеите, въз основа на които са били оформени 
окончателните предложения. 

Успехът на колективните споразумения в тези компании контрас-
тира на неохотата, с която започват преговорите профсъюзите, и на 
съпротивата, която те оказват в хода на разговорите в Imperial Chemical 
Industries (ICI) [49: 34]. Предложенията за колективно споразумение по 
въпросите на производителността на труда в ICI са били формулирани 
вследствие на дискусия между мениджмънта и профсъюзите на нацио-
нално равнище. Местните мениджъри, shop steward-и и работници нау-
чили за тези предложения едва когато… те били вече подписани и разп-
ространени „за сведение“ на персонала. 

В резултат на този подход на споразумението била оказана съпро-
тива и са отишли повече от две години след подписването му през месец 
октомври 1965 г., за да се даде ход на изпълнението му. През юни 1969 г. 
пък се наложило споразумението да бъде ревизирано, за да отрази мес-
тната специфика и мненията на хората, за да придобие най-после вид и 
форма на колективно споразумение на заводско равнище [49: 34]. 

От своя страна NBPI стига до същите заключения през 1967 г. въз 
основа на този негативен опит. В NBPI заключават, че „предимството 
идва от съвместната дискусия с профсъюзите преди официалното пред-
ставяне на формалните предложения и от ранни, своевременни диску-
сии на ниво работни места“ [34: § 146]. 

 

                                                 
2 Подробности за ролята и мястото на shop steward-ите в предприятията в англоезичните 
държави могат да се намерят във: [7]. 
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Споделяне на информация 
Очевидно е, че колкото повече информация си обменят страните 

в хода на колективното преговаряне, толкова по-добре работи меха-
низмът за разрешаване на проблеми. Фактически споделянето на ин-
формация също така намалява риска от провал на преговорите, като 
повишава степента на взаимна зависимост между страните [37: 101]. 

Маккърси и Хънтър отбелязват, че често мениджърите показват 
видима неохота да разкриват „вътрешните дела“ на предприятието [30: 
173; Вж. също: 36: 10]. Това колебание и предпазливост да се разкрива 
информация могат да се дължат на нежеланието на мениджмънта да 
„овластява“ работниците с подобна информация, могат да произтичат и 
от някои „миоптични“, иначе казано, късогледи нагласи или просто от 
първичен страх от непозната им практика. 

Алън Фландърс също съобщава за колебанието на мениджмънта 
да съобщава за положителните резултати на предприятието във Fawley 
от страх, че това може да даде на профсъюза основание за допълнител-
ни искания за повишаване на възнагражденията [18]. Но независимо от 
всичко това и въпреки мениджърските колебания практически не е 
възможно да не се даде някаква информация в хода на преговорите. 

В своето изследване на корабостроителната индустрия през 1968 
г. Джон Елдридж документира критичното значение и роля на споделя-
нето на информация в насърчаването на готовността да се приеме про-
мяната. Той отбелязва, че много мениджъри сами са си докарали грижи 
поради своята потайност [16; Вж. също: 15]. 

В подобен дух са и бележките на Маккърси и Хънтър, които при-
веждат случая със споразумението в британското електроснабдяване 
Electric Supply, което само спечелило от плавния, гладък поток от ин-
формация, обменящ се по линията на преговорите [30: 227 – 267]. 

От друга страна, преждевременното разкриване на информация 
през неподходящи канали може да затрудни преговорите по колектив-
ното споразумение. Алекзандър привежда случая с Tube Ltd., където 
преговорите се сблъскват със спънки, защото shop steward-ите предста-
вили предложенията по колективното споразумение на редовите работ-
ници (rank-and-file) преждевременно. 

От трета страна, водени от уважението си към ръководството на 
профсъюза, мениджърите на компанията дали съгласието си профсъю-
зът да осъществи всички възможни комуникации с работниците относ-
но плана на колективното споразумение. Но планът бил сравнително 
сложен и в ретроспекция и двете страни са се съгласили, че shop 
steward-ите имат нужда от помощта на компанията, за да постигнат раз-
бирането и съгласието на редовите работници [2]. 

Фактически при всички успешни случаи на сключване на колек-
тивни споразумения за производителността на труда мениджмънтът е 
използвал различни канали за комуникация, като отпечатване на разяс-
нителни диплянки, групови събрания, доклади за напредъка на прего-
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ворите и др., за да доведе до знанието на работниците какъв е смисълът 
на направените предложения в смисъл на персонални разходи и придо-
бивки [49: 35]. 

 
Сигурност на работните места 

След като колективните споразумения за производителността на 
труда (productivity agreements) предполагат възможността да са необхо-
дими по-малко работници (поради повишената производителност), 
страхът от загубване на работното място се превръща в главна пречка 
при постигането на споразумение. Затова в повечето ситуации ефектив-
ността на цялото „упражнение“ по договаряне на производителността 
зависи от способността и желанието на мениджмънта да предложи га-
ранции срещу съкращения. 

Споразумението в Alcan Industries включва такава гаранция срещу 
съкращения в направените от мениджмънта предложения [34; § 96]. 
Други индустрии пък се опитват да отстранят тези бизнес практики, кои-
то създават нестабилност при заетостта. Така например в корабострои-
телната промишленост са предприети сливания и консолидации, за да се 
стабилизира заетостта [16]. 

Пак действия в същата насока привеждат Маккърси и Хънтър, като 
посочват споразумението в Kraft, където мениджърите са се съгласили 
да изоставят практиката да възлагат работа на подизпълнители [30]. 

Други компании включват клаузи с гаранции за приходите и за 
статута на работниците в колективните споразумения, за да компенсират 
страха от безработица. Запазването на статута на личния състав е бил 
ключов момент в колективните споразумения в ICI, Electricity Supply и 
Shell [30]. Въпреки че статутът – позицията в служебната йерархия, не 
може да гарантира сигурност на съответното работно място (хора от 
администрацията и на ръководни позиции също могат да бъдат съкра-
тени), гарантирането на запазването на статута е опит да се създаде по-
близка идентификация с компанията. 

Вследствие на това ръководният статут може да бъде смятан за кари-
ерен стимул. От друга страна Маккърси и Хънтър цитират Робинсън, според 
когото статутът на персонала, в т.ч. и ръководният статут, е доста малова-
жен и представлява промяна във формата, а не в съдържанието [30]. 

Действително има свидетелства, че „ръководният статут може да 
бъде по-скоро романтичен сън на теоретиците в областта на индустри-
алните отношения, отколкото желание на работниците“ [49: 36]. Така 
например по време на преговорите в британската електроразпредели-
телна компания (Electricity Supply), докато предложеният ръководен ста-
тут е бил за мениджърите важна награда, в хода на разгръщането на 
дискусията е станало ясно, че работниците искат повече пари и регули-
ране на заплащането и на работното им време [34: Appendix D]. 

Въпреки това според Маккърси и Хънтър значимостта на статута 
на персонала не трябва да се подценява, що се отнася до дългосрочната 
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перспектива. Те пишат [30: 241]: „Не може да има съмнение, че ако съ-
ществува позитивно въздействие на статута на персонала, то трябва да 
се търси в дългосрочен план, така, както казват цитатите от долните две 
изследвания: Може лесно да се предскаже, че една проста промяна на 
формалния статут едва ли ще промени радикално нагласите за работа, 
които са били формирани в течение на дълъг личен и колективен опит. 
По-разумно е да се очаква, че това може да стане след известен период 
от време и промените във формалния статут да започнат да променят 
отношението към работата и съответните нагласи. Това би могло да ста-
не само тогава, когато е съчетано с по-радикална промяна в управлени-
ето (мениджмънта)“ [11: 30]. 

Трудовата стабилност и оборотът вероятно се намират в по-
голяма степен под влиянието на индивидуалните отношения и нагласи и 
явленията на пазара на труда, отколкото на статуса на заетите и изглеж-
да, че отсъствието от работа, режимът на отчитане на работа и „заболя-
ванията“ се подобряват само от двустепенен процес: „Условията за пер-
сонала могат да накарат работника да възприеме отношение и нагласи, 
които да са проводници на по-отговорен модел на поведение на работ-
ното място“ [46: 6; Цит. по: 30: 241]. 

На базата на натрупания опит в колективното договаряне на произ-
водителността на труда в периода 1964 – 1988 г. Мадхукар Шукла дава 
следната оценка на възможните последствия от колективните споразуме-
ния за производителността на труда (productivity agreements) върху индус-
триалните отношения, прогреса в индустрията и националния напредък: 
„Колективните споразумения за производителността на труда (productivity 
agreements) позволяват да се плаща увеличението на възнагражденията, 
без да се вдигат единичните разходи за труд и съответно цените. Това ог-
раничаване на разходите предполага контрол над инфлацията и съответс-
тващо повишаване на реалните доходи на работниците“ [49: 42]. 

Взискателното изследване на тази проблематика препоръчва да се 
постигне ефективно колективно договаряне за производителността на 
труда: да се направи преглед на процедурите, които преди това са били 
смятани за даденост; методично да се оценят разходите и приходите в 
сравнение с възможните алтернативи, като се анализират такива въпро-
си, като скалата за оценяване, работното време, разпределението на 
задълженията и др., за да се допринесе за растежа и зрелостта както на 
мениджмънта, така и на профсъюза [49: 42]. 

Колективното договаряне за производителността (productivity 
bargaining) и последващите го споразумения осигуряват стимули за въ-
веждане на модерни техники на управление. Перспективата, очакването 
за печалби и придобивки и от двете страни намалява взаимното проти-
вопоставяне и съпротива. 

Ангажирането, въвличането в процеса на планиране чрез участи-
ето в процеса на колективно договаряне намаляват чувството на отчуж-
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дение между мениджмънта и работниците и представляват пречка сре-
щу провалянето на мениджърските планове. 

Колективните споразумения за производителността на труда „при-
земяват“ порива към повишаване на производителността от общите 
призиви към практическите въпроси на работните места. По този начин 
постиженията на колективните споразумения за производителността 
изминават дълъг път, за да осигурят индустриална хармония и общона-
ционален прогрес [49: 43]. 

 
МОДЕЛИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОЛЕКТИВНО 

ДОГОВАРЯНЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 
НА ТРУДА И/ИЛИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА 

В БЪЛГАРИЯ 
 
Беше вече отбелязано, че когато говорим за производителност на 

труда в контекста на колективното договаряне, са възможни две ситуации. 
При едната тенденциите и трендовете в изменението на динами-

ката на производителността на труда се използват като параметър, който 
се отчита при колективното договаряне, най-вече при договарянето на 
възнагражденията. Производителността на труда е изключително важен 
репер, жалон при договарянето на адекватни и справедливи възнаграж-
дения в хода на колективните преговори. 

Другата ситуация е, когато обект на договаряне е самата произво-
дителност на труда. Могат да се договарят мерки както за повишаване 
на производителността на труда като цяло, така и за постигане на опре-
делени нейни стойности, измерени по предварително договорен начин. 

Един от най-важните научни резултати, постигнати в проекта [61], 
е внесената много голяма яснота за съществуващите сериозни различия 
между динамиката на производителността на труда в България на наци-
онално и на отраслово ниво за едни и същи периоди. Пак в този проект 
е показано (което е напълно естествено), че съществуват съществени 
различия в динамиката на производителността на труда между отделни-
те предприятия [61]. С оглед на това можем да смятаме за очевидно и че 
съществуват разлики в динамиката и в трендовете на производителност-
та на труда в отделните икономически дейности. 

От тези факти се налага първият практически извод, който може 
да бъде приложен при колективното договаряне у нас. Той е, че когато 
искаме да договаряме свободно минимална работна заплата, на колкото 
по-ниско равнище се слиза (на ниво икономически дейности и на ниво 
отделно предприятие), толкова в по-голяма степен договарянето би би-
ло съобразено с динамиката на производителността на труда. 

Когато договаряме минимална работна заплата на национално ни-
во и използваме данните от изчисленията на производителността на тру-
да, направени по разработената в проекта [61] методика, ние ще трябва 
да си спомним за безпокойствата на Соломон Баркин от 1981 г. и да си 
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зададем въпроса как да се разпредели „наградата“ за постигнато повиша-
ване на производителността на труда на национално равнище [6: 367]. 

Всъщност с риск да бъдем обвинени в прекалена радикалност и в 
нарушаване на добрия тон в „стратегическия триъгълник на индустриал-
ните отношения“ бихме могли да заявим, че когато става дума за дого-
варяне на възнаграждения, у нас конят е впрегнат зад каруцата. Нор-
малното положение би било минималната заплата на национално ниво 
да е резултативна величина от колективните преговори на отраслово и 
браншово равнище (можем вече напълно сериозно да заявим и целе-
съобразността на колективното договаряне на минимални работни зап-
лати по икономически дейности), които от своя страна да са съобразени 
с тенденциите на колективното договаряне на ниво предприятие. 

У нас е точно обратното – първо се прави административното за-
даване на минималната месечна работна заплата (МРЗ) за страната и то 
деформира по много осезателен начин всякакво колективно договаряне 
на по-ниско равнище. 

След като разграничихме два възможни варианта на колективно 
договаряне, при което производителността на труда играе ключова роля, 
съвсем естествено възниква въпросът върху коя от двете практики тряб-
ва да поставим акцент днес. Отговорът би трябвало да бъде, че колек-
тивното договаряне с отчитане на производителността на труда като 
ключов параметър трябва да бъде със „срок постоянен“, а колек-
тивното договаряне на производителността на труда да се прилага, 
когато самата обществена и индустриална практика го изиска. 

По въпроса за варианта на колективно договаряне с отчитане на 
фактора „производителност на труда“ в предишен етап на проекта [61] 
беше аргументирано и изрично посочено: „Икономическата теория 
недвусмислено показва, че оптималното развитие предполага реалните 
цени на производствените фактори да кореспондират с тяхната произ-
водителност. Това означава, че реалните разходи за труд и за капитал 
следва да се изменят с темпове, съответстващи на темповете на измене-
ние на тяхната производителност. 

От гледна точка на разходите за труд това означава, че в реално 
изражение (т.е. след изчистване на ефекта от инфлацията) те следва да 
се изменят според производителността на труда. (...) Това от своя страна 
означава, че номиналните разходи за труд, които фактически се изпла-
щат от работодателите, следва да добавят към горния процент и инфла-
ционна компонента. 

Тези аргументи дават основание да се препоръча като модел пра-
вилото, че изменението на разходите за труд (ТРТ) трябва да става с 
темп, който е равен на сбора от темпа на изменение на производител-
ността на труда и инфлацията“ [61: 48]. 

Що се отнася до колективното договаряне на производителността 
на труда, може да се приеме, че съществува определена цикличност в 
разширяването на прилагането на тази практика. Беше вече показано, 
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че дискусиите върху колективното договаряне на производителността 
на труда датират още от 20-те – 30-те години на миналия век. 

Едновременно с това много изчерпателно беше показано „раз-
цъфтяването“ на тази практика в периода 1964 – 1970 г., особено на те-
риторията на първата западна държава, завоювала си в определен пе-
риод званието „индустриален лидер“, – Обединеното кралство.3 В по-
ново време дискусии по темата също се водят, има и такива практики, 
но такъв масов порив към колективно договаряне на производителност-
та на труда не се е повтарял [53; Вж. също: 57]. 

Причините за това са известни, макар че специално в България не 
се задържат за дълго във фокуса на изследователското внимание. Бор-
бата с инфлацията в Западна Европа през 60-те и 70-те години на XX век 
по съвсем естествен път изисква да се намират решения и инструменти 
за нейното водене. 

В условията на много стриктен и институционализиран контрол 
над цените и възнагражденията в Обединеното кралство, воден от 
лейбъристките правителства(!), колективното договаряне на производи-
телността на труда (productivity bargaining) се оказва един от малкото 
инструменти, позволяващи повишаване на доходите на работниците, но 
при много добра мотивировка и доказване на постигнатите резултати. 

Така в цитирания период от време се натрупва много сериозна 
практика в областта на колективното договаряне на производителността 
на труда (productivity bargaining) и на сключването на такива колективни 
споразумения. 

По понятни причини в този анализ не се занимаваме с мерките, 
предприети от лейбъристките правителства, за контрол над цените. Те се 
предприемат в рамките на същата институция – NBPI, която се занимава 
и с прилагането на колективното договаряне на производителността на 
труда (productivity bargaining). Подробности за работата в направление-
то на контрола на цените могат да се намерят в [39]. 

Впоследствие кулминацията на прилагането на колективното до-
говаряне на производителността на труда отминава в определена сте-
пен, но се наблюдават и следващи „приливи и отливи“ – спомената по-
преди цикличност. (За това спомага, макар и не в решителна степен, и 
деятелността на радикалната левица в профсъюзното движение. Колек-
тивното договаряне на производителността на труда е обявено за „нас-
тъпление на работодателите“ и едва ли не за триумф на световната ре-
акция. Леви интелектуалци със и без кавички пишат статии, памфлети и 
истински научни трудове срещу омразната „productivity bargaining“. Тук 

                                                 
3 Тук поставяме ударение на „западна държава“ поне по две причини: първо, културата на 
колективното договаряне е определено „западен“ феномен; второ, когато говорим за 
„лидерство“, не бива да забравяме, че светът има кълбовидна форма, и не бива да се 
забравя и Изтокът. В навечерието на т.нар. „Опиумни войни“ Китай е могъща индустриална 
сила и категоричен лидер в света по редица видове промишлена продукция, както и по 
брой тъкачни станове. 
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ще цитираме един от образците на крайно враждебни на колективното 
договаряне на производителността на труда (productivity bargaining) на-
учни трудове [9]. 

Други изследователи и до ден днешен са посветили огромни сили 
и енергия, за да доказват, че колективното договаряне на производи-
телността на труда и сключваните с него споразумения „не са това, което 
са“. В тези трудове се поставят под съмнение преди всичко резултатите 
от сключваните колективни споразумения. 

Коварството на много такива изследвания е, че като индикатор се 
използва най-често производителността на труда на национално ниво, 
докато визираните колективни споразумения за производителността на 
труда се сключват на ниво отделно предприятие. Не е нужно човек да е 
изключителен икономист, за да съобрази, че на национално ниво дейст-
ват и други фактори, освен сключваните „productivity agreements“. 

Такива трудове се публикуват и в днешно време, което, освен 
всичко друго, е косвено доказателство, че темата за колективното дого-
варяне на производителността на труда продължава да е актуална, и до-
ри може би сме в навечерието на нова вълна подобни споразумения. 
Един такъв типичен труд е работата на Кийт Ханкок [22]. 

Имаме сериозни основания да смятаме, че може би сме в на-
вечерието на нова сериозна вълна „productivity bargaining“ и съот-
ветно на последващи „productivity agreements“. Основанията за тако-
ва очакване са поне три. 

От една страна, европейската икономика изисква повишаване на 
производителността на труда в рамките на общия глобален контекст. 
(Същото важи и за американската икономика.) Най-могъщите индустри-
ални държави решават този проблем с въвеждане на роботизирани сис-
теми, дигитализация, използване на изкуствен интелект и др. Това обаче 
не отменя необходимостта да се повиши производителността на труда 
на самите работници, особено в някои европейски държави, където ро-
ботизацията, дигитализацията и изкуственият интелект не са чак толкова 
напреднали. В списъка на тези държави България заема почетно място. 

На второ, но не по важност, място, антиинфлационните мерки в 
днешно време съвсем не са демоде. Това отново се отнася и за България, 
тъй като след дълго пребиваване в състояние на дефлация инфлационни-
ят натиск се пробуди. В този смисъл прилагането на принципите и практи-
ките на колективното договаряне на производителността на труда 
(productivity bargaining) може да се разглежда само като добра практика. 

На трето място, очевидно е, че е трудно да се прилага перманен-
тно колективното договаряне на производителността на труда 
(productivity bargaining). Това е свързано с прилагането на реални мерки, 
на организационни промени. Свързано е и със създаването на вътрешна 
организация в компаниите за отчитане на ефекта от предприетите мер-
ки за повишаване на производителността. Не е възможно постоянно да 
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се провеждат реорганизации и съществени подобрения в управлението 
(мениджмънта) на предприятията. 

От тази гледна точка естествено е да се очаква, че ще има паузи 
между евентуалните последователни колективни споразумения за про-
изводителността на труда. Тези паузи ще бъдат регистрирани (и се ре-
гистрират) както в предприятията, където са сключвани такива колек-
тивни споразумения, така и в съответните национални икономики. 

Не можем да не „отдадем“ дължимото и на фактори, които се про-
тивопоставят на колективното договаряне на производителността на 
труда и предпочитат да водят традиционни, конвенционални колектив-
ни преговори, при които производителността на труда най-добре… 
изобщо да не се отчита. Такива възпиращи фактори се развихрят след 
големите успехи на „productivity bargaining“-а през 1964 – 1970 г. Към тях 
можем да отнесем т.нар. „militant trade unions“, които са силно конфрон-
тационно настроени; отделни враждебно настроени профсъюзни лиде-
ри; учени и интелектуалци, които отхвърлят колективното договаряне на 
производителността поради някакви свои научни аргументи или по чис-
то догматични и доктринални съображения. 

Затова и е нормално да сме свидетели на някаква цикличност при 
колективното договаряне на производителността на труда в национален, 
и дори в глобален мащаб, като изобщо не е задължително продължи-
телността на отделните цикли да е еднаква. 

В смисъла на изложеното дотук можем основателно да предпо-
ложим, че в глобален план се натрупва „критична маса“ от основания за 
започване на нова серия колективни преговори за производителността 
на труда. Може да се очаква, че различни институции (сред които Евро-
пейската комисия и Европейският съвет най-вероятно ще бъдат сред 
активните) ще насърчават и подкрепят морално подобни действия. Мо-
жем да смятаме, че новата „приливна вълна“ от колективни споразуме-
ния за производителността на труда (productivity bargaining) предстои. 

От тази гледна точка ориентирането и към двете разглеждани 
форми на колективно договаряне – конвенционалното колективно до-
говаряне с отчитане на динамиката на производителността на труда и 
колективното договаряне на производителността на труда (productivity 
bargaining), би било съвършено оправдано. 

В България сме били свидетели на различни договорни практики в 
колективното договаряне и в социалния диалог като цяло, при които е 
била отчитана динамиката на производителността на труда. Като гово-
рим за „социалния диалог като цяло“, имаме предвид и доброволното 
споразумение от 2007 г. за минималния препоръчителен индекс за уве-
личение на работните заплати. 

То предвиждаше средно увеличение на доходите в реалния сектор 
с 12,9 %, с възможност за увеличение до 14,9 % в случай на намаляване на 
осигурителната тежест с 3 %. Впоследствие такова увеличаване на индекса 
стана факт. Заложените в споразумението параметри отчетоха инфлация-
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та, увеличението на производителността на труда и подобрението на биз-
нес средата в България за предшестващия едногодишен период [63]. 

Няколко месеца по-късно социалните партньори станаха свидете-
ли на средно повишаване на работната заплата с повече от 17 %. Ста-
нахме свидетели и на непропорционално ентусиазирано увеличение на 
минималните осигурителни прагове с повече от 26 %. Всичко това пока-
за на времето определено позитивната реакция, на която се радват спо-
разуменията, в които представителните работодателски и синдикални 
организации дават икономически обосновани ориентири, без това да 
има задължителен характер [63]. 

При колективното договаряне, разбира се, не може да става дума за 
„доброволност“ при прилагането на сключените споразумения. Страните 
по колективния трудов договор просто трябва да го спазват и изпълняват 
клаузите му. Затова и извършената работа по създаване на Модел на 
обективна оценка на производителността на труда и обвързването ѝ с 
договарянето на доходите от труд е от особено важно значение, защото е 
осигурен надежден инструмент за изследване на тенденциите в произво-
дителността преди провеждането на колективните преговори и за измер-
ване на получените резултати след приключването на преговорите. 

В определена степен прилагането на другия разглеждан вариант – 
колективното договаряне на производителността на труда (productivity 
bargaining), в българския контекст би могло да бъде разглеждано и като 
иновация в индустриалните отношения. 

 
Нива на колективно договаряне 

От изложеното дотук ясно се оформят нивата, на които би би-
ло оптимално прилагането на двата разглеждани варианта на ко-
лективно договаряне – традиционното, конвенционално колективно 
договаряне с отчитане на тенденциите в производителността на труда и 
на колективното договаряне на производителността на труда 
(productivity bargaining). 

Конвенционалният вариант може да се прилага на отраслово 
и браншово ниво, както и на ниво отделно предприятие. 

Най-естественото ниво, на което да протича колективното до-
говаряне на производителността на труда (productivity bargaining), 
е нивото на отделното предприятие или компания. Разбира се, при 
по-големи компании напълно възможно е да се сключат различни ко-
лективни договори за различните заводски площадки, но също така е 
много разумно всички такива договорености да бъдат обобщени в един 
общ колективен трудов договор, който да систематизира практиките за 
цялата компания или поне за националния клон на компанията (когато 
имаме предвид транснационална компания). 

Трябва да се отбележи, че това не представлява никаква 
трудност в организационен план – у нас има изградена много солидна 
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традиция на колективно договаряне на ниво отделно предприятие, как-
то и на отраслово и браншово равнище. 

Тук обаче е мястото отново да се постави въпросът за една от 
най-адекватните възможни форми на колективно договаряне на 
възнаграждения и доходи – колективното договаряне по икономи-
чески дейности. За никого не е тайна, че това договаряне би било иде-
алният заместител на договарянето на т.нар. „минимални осигурителни 
доходи“ (МОД), известни още и като „осигурителни прагове“. 

Това би било крайно положителна стъпка напред, защото мини-
малните осигурителни доходи представляват единствено грижа за по-
пълване на фондовете на обществено осигуряване, докато колективното 
договаряне на ниво икономически дейности би било честен и обекти-
вен начин за определяне на минималното възнаграждение на това рав-
нище, особено в случая, когато са взети предвид динамиката на произ-
водителността на труда и трендът на инфлацията. 

Тук идва ролята на Модела на обективна оценка на производи-
телността на труда и обвързването ѝ (на производителността на труда) с 
договарянето на доходите от труд [61], който дава необходимия инстру-
ментариум за отчитане на тенденциите в производителността на труда 
на отраслово или браншово ниво. Абсолютно същата роля той може да 
играе и на ниво икономическа дейност, като оценката ще бъде още по-
обективна и адекватна за преговорния процес. 

 
Страни в преговорния процес 

Страни в преговорния процес на ниво отрасъл, бранш и иконо-
мическа дейност биха били (в пълно съответствие с предписанията на 
Кодекса на труда) съответните профсъюзни браншови федерации, чле-
нуващи в представителни на национално ниво синдикални конфедера-
ции, и браншовите организации на работодателските организации, кои-
то са представителни на национално ниво. 

Пак в съответствие с Кодекса на труда при преговори на ниво от-
делна компания или предприятие страните са мениджмънтът на компа-
нията и синдикалните (профсъюзни) организации в предприятието без 
изискване за национална представителност. 

Тук е мястото да се отбележи, че въпреки постоянно афишираните 
резерви и скепсис относно възможностите на социалните партньори да 
„покрият“ всички икономически дейности въпросното покритие расте, 
особено що се отнася до работодателската компонента. Свидетели сме 
на постоянно възникване на нови работодателски асоциации, много от 
които са с ясно изразен „партикуларен“ характер – техният обхват на 
дейност не излиза извън конкретна икономическа дейност. 

Повечето от тези „партикуларни браншови организации“ вече 
членуват в представителни на национално ниво работодателски органи-
зации. Това е много сериозна предпоставка за включването им в бипар-
титния социален диалог на ниво отрасъл, бранш или икономическа 
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дейност, което от своя страна създава сериозни предпоставки за разши-
ряването на обхвата на колективното договаряне на тези нива. 

 
Нормативна база на колективното договаряне с отчитане на произ-
водителността на труда и на колективното договаряне на произво-

дителността на труда (productivity bargaining) 
Особено достойнство на въвеждането у нас на тези практики на ко-

лективно договаряне е, че тези действия не изискват никакви нормативни 
изменения в досегашната правна уредба на колективното договаряне. 

Някой би могъл да възрази, че споменатото по-горе колективно 
договаряне на ниво икономически дейности не е предвидено в Кодекса 
на труда. Единият аргумент против такова твърдение е, че всичко, което 
не е изрично забранено, е разрешено. 

Другият аргумент срещу подобно „буквоядство“ е, че колективното 
договаряне на ниво икономическа дейност може да се разглежда като 
част и като етап от колективното договаряне на ниво отрасъл и бранш. 
Нещо повече, провеждането на колективни преговори по отделните ико-
номически дейности и по-сетнешното им обединяване в общ отраслов 
или браншов колективен трудов договор, изчерпателно диверсифициран 
по икономически дейности, би било много добра практика в съвремен-
ните ни индустриални отношения. Последната би се намирала в пълно 
съответствие с нормативната уредба, в частност с Кодекса на труда. 

Предприемането на законодателни действия в посока на изрично 
регламентиране на колективното договаряне на ниво икономическа 
дейност по-скоро би имало значение от гледна точка на политическата 
технология. По този начин изпълнителната власт (като евентуален вно-
сител на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда) 
и законодателната власт биха демонстрирали подкрепата си за развити-
ето на колективното договаряне в тази посока, но иначе тези действия с 
нищо не биха изменили досегашния механизъм на преговорите. 

Точно въвеждането на практиката да се отчита прецизно динами-
ката на производителността на труда при колективното договаряне на 
изброените нива би усъвършенствало и би добавило стойност в техно-
логията на водене на преговорите. В особена степен това би се отнасяло 
за евентуалното колективно договаряне на ниво икономическа дейност. 

Така че би могло да се обобщи, че създаването на устойчиви 
практики на колективно договаряне на ниво отрасъл, бранш и икономи-
ческа дейност, при които с помощта на Модела на обективна оценка на 
производителността на труда и обвързването ѝ с договарянето на дохо-
дите от труд се отчитат тенденциите в динамиката на производителност-
та на труда или пък се договаря самата производителност на труда, НЕ 
изисква никакви нормативни изменения и законодателни интервенции. 

Законодателна иновация може да се яви от друга посока. В текста 
по-горе бяха маркирани безпокойствата на някои автори като Баркин за 
възможността договарянето на минималните възнаграждения на ниво 
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отрасъл, бранш или икономическа дейност в съответствие с динамиката 
на производителността на съответното ниво да постави в неблагоприят-
но отношение определени предприятия, за които да е трудно или дори 
невъзможно да покрият такива показатели. 

Тук би трябвало да се приветства анонсираната от синдикатите 
(по-специално КНСБ) възможност за дерогация на размера на минимал-
ната месечна заплата (в т.ч. и на МРЗ на национално равнище) за пред-
приятия, за които тя не е поносима. Добре е, че този въпрос беше пов-
дигнат точно от страна на синдикатите, защото в устата на работодате-
лите той винаги би създавал впечатление за опит за „измъкване“ от за-
дължения. Въпросът за възможната дерогация на размера на минимал-
на месечна заплата за конкретни предприятия, за които тя не е поноси-
ма, не е предмет на настоящия анализ, но самото му повдигане е бла-
гоприятен индикатор за потенциала на колективното договаряне на ми-
нимални работни заплати на различни нива. 

 
Източници на информация 

В Кодекса на труда има изрични текстове, които гарантират за-
дължението на работодателите да предоставят на организациите на ра-
ботниците и служителите необходимата информация за воденето на ко-
лективните преговори. В случая с отчитането на производителността на 
труда, респективно на нейното договаряне, обаче възниква съществено 
различие от обичайната практика. Особено отчетливо това би се усети-
ло на ниво отрасъл, бранш или икономическа дейност. Става дума за 
необходимостта да се събере определена по обем статистическа ин-
формация и да бъде обработена със съответния адекватен научен инст-
рументариум, който в проекта [61] е наречен Модел на обективна оцен-
ка на производителността на труда и обвързването ѝ с договарянето на 
доходите от труд. 

В рамките на научноприложния изследователски проект това бе-
ше ограничено до определени пилотни браншове и пак беше свързано 
с определени усилия и трудности. В случай, че започне широкото прила-
гане на тази практика, би било добре да има споразумение между стра-
ните за източник на информация, който би бил еднакво достоверен и 
надежден за тях. 

Тук няма да формулираме предложения за такъв източник, неза-
висимо че незабавно в съзнанието на хората с опит в индустриалните 
отношения изникват съвсем конкретни възможности (НСИ; Национален 
институт за помирение и арбитраж; Секретариат на НСТС с подкрепата 
на научно звено, ползващо се с доверието на страните, и др.). 

Този въпрос би трябвало да бъде подложен на добронамере-
но обсъждане между страните в индустриалните отношения и би-
партитния социален диалог. 

Нашето категорично убеждение е, че няма никакъв дефицит на 
възможни достоверни източници на информация, както и на институции 



доц. д-р Теодор Дечев 

 40 

и звена, които да обработват тази информация в контекста на Модела на 
обективна оценка на производителността на труда и обвързването ѝ с 
договарянето на доходите от труд за нуждите на колективни преговори 
на равнище отрасъл, бранш или икономическа дейност. 

Ключовият въпрос е да има пълно съгласие между страните 
за надеждността на източника на информация и извършената ней-
на обработка. 
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Abstract: Benchmarking is a methodology for evaluating the effectiveness of 

the activities of an organization and the factors which determine it (processes, systems, 
methods, resources, etc.), as in the meantime it is also a method for continuous learning 
and sophistication. In a competitive environment, the organization’s business 
performance, in terms of absolute values, is not essential. What determines its success, 
in the long term, is the effectiveness compared with that of its competitors. 
Benchmarking is a continuous process of searching, measuring and comparing of the 
effectiveness, products, strategies, policies, operations, business environment, culture, 
structures, processes, systems, methods and skills in the practice of the organization, 
with those of „the best“ competitors, or the ones recognized as „best“ in a particular 
area, with the aim of continuous learning and improvement, which is a guarantee for 
increase of the efficiency and competitiveness of the company. 
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Бенчмаркингът е един от най-добрите управленски инструменти 

за определяне на това дали организацията изпълнява ефективно конк-
ретни функции и дейности. Чрез него се дава възможност на мениджъ-
рите да определят кои са най-добрите практики, да приоритизират въз-
можностите за подобрение, да повишават производителността на труда. 
Това е причината бенчмаркингът да се използва в много организации 
като инструмент за увеличаване на ефективността и придобиване на 
конкурентно предимство. 

Проучването на литературата в областта на теорията и прилагане-
то на бенчмаркинга показва, че в световен аспект той намира широко 
приложение както в областта на бизнеса, така и в публичния сектор. Ус-
пехът на бенчмаркинга се базира на уникалната му способност да пред-
ставя нови идеи, произтичащи от реалния опит, които вече са доказали 
своята ефективност. Развитието на организациите, производствените им 
процеси и пазарите, в които се развива дейността им, поставя бенчмар-
кинга като важен инструмент, осигуряващ усъвършенстване и успех. 

                                                 
* Авторът е професор, доктор, декан на Учебно-научен център „Управление, администра-
ция и икономика“ във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив. 
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В специализираната литература са описани различни методики и 
модели, свързани с процеса на внедряване на бенчмаркинга. Резултати-
те от проучванията в тази насока показват, че поради широкото прила-
гане на бенчмаркинг от различни организации с различна структура и 
дейност тези методики се събират в една общоприемлива рамка. Тя се 
базира на логическата последователност на изпълнението на конкретни 
действия. Организациите могат да я възприемат, като се възползват от 
описаните в нея модели или развият собствена методическа рамка на 
базата на собствените си идеи, принципи и приоритети. Изборът на най-
подходящия модел зависи и от стратегията на организацията, прилагаща 
бенчмаркинга. 

Бенчмаркинг методиката е зависима променлива, която се влияе от 
фактори, като организационната култура, висшия мениджмънт, стила на 
управление и т.н. При организациите, разработващи свои модели, трябва 
да се вземат под внимание и базовите елементи при прилагането на бен-
чмаркинга, като определянето на целите, определянето на външния фо-
кус, използването на измерване и информация и т.н. Моделът трябва да 
бъде разделен на етапи и стъпки, които да обхващат ключовите действия 
на изпълнението на бенчмаркинг процеса. Според Arrowsmith et al (2004) 
това са: събиране и сравняване на информацията; взаимна обмяна на 
опит и знания; идентифициране на най-добрите практики; насърчаване на 
прилагането на тези практики; споразумение и ангажимент за постигане 
на специфичните цели; преглед на изпълнението. 

Бенчмаркинг методиките се разделят на две големи категории: 
а) методики, разработени от експерти и консултанти, базирани на 

практическия опит; 
б) методики, разработени от учени и изследователи на базата на 

теорията на бенчмаркинга. 
Тъй като всяка категория се характеризира с редица предимства и 

недостатъци, препоръчително е да се разработи и приложи модел, отго-
варящ на характерните особености на организацията. В тази връзка 
Grayson (1992) подчертава, че въпреки вероятността от съществуване на 
значителни отклонения между различните подходи основата и логиката 
на процеса остават непроменени. Именно поради това Freytag&Hollensen 
(2001) разделят процеса на бенчмаркинга на три концептуални етапа: 

а) бенчмаркинг – включващ анализ на текущото състояние на из-
следваните процеси и измерване на пропуските в производителността; 

б) бенчизучаване – включващ процеса на „учене“ от най-добрите 
с цел приемане и прилагане на практиките им; 

в) бенчакция – в която се осъществява приключване на планира-
ните промени. 
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АДАПТИРАН КЪМ БЕНЧМАРКИНГА ЦИКЪЛ НА ДЕМИНГ 
 
Bendell et al (1993) предлагат прилагането на обща методика, 

включваща етапите на планиране, насочване, контрол и преглед. Пове-
чето изследователи са съгласни с подобна последователност на стъпките. 
Те се базират на идеята за непрекъснато подобрение на цикъла на Де-
минг (Фигура 1), а именно планиране, изпълнение, проверка и действие. 

 
Фигура 1. PDCA цикъл на Деминг 
 

 
 
Източник: W. Edwards Deming. 
 
Фигура 2. Адаптиран към бенчмаркинга цикъл на Деминг 
 

 
 
Източник: Watson, G. H. (1993). Strategic Benchmarking. 



проф. д-р Милена Тепавичарова 

 48 

За нуждите на бенчмаркинга цикълът на Деминг се модифицира 
така: планиране, събиране, анализиране и адаптиране (Фигура 2). 

Watson (1993) описва този адаптиран към бенчмаркинга цикъл на 
Деминг по следния начин: 

 Планиране – проектира се бенчмаркинг проучване за избор 
на процес; оценяват се метриките и нивото на ефективност на процеса; 
определят се организациите, които ще бъдат потенциални еталони. 

 Събиране – правят се първично и вторично проучване на ор-
ганизациите еталони, като първоначално се събира информация от пуб-
ликувани данни, след което се осъществява директен контакт с органи-
зациите еталони чрез използване на въпросници, комуникация по теле-
фон или посещения на място. 

 Анализиране – селектираната информация се анализира, уста-
новяват се разликите в параметрите и се определят пропуските в произ-
водителността; идентифицират се най-добрите практики и се докумен-
тират предложения за подобряване. 

 Адаптиране – приемане на новите методи и усъвършенстване 
на организацията. 

При прилагането на бенчмаркинга между много организации тези 
четири стъпки са разделени в две категории: 

 външно прилагане между участващите организации; 
 прилагане в рамките на всяка организация. 
Опирайки се на идеята за цикъла на Деминг, Andersen (1999) и 

Bhutta&Huq (1999) предлагат свои варианти на процеса в пет стъпки. Те 
са разработени във вид на „колело“, известно като „бенчмаркинг коле-
ло“ (Фигура 3). 

 
Според Andersen стъпките са: 
 планиране 
 търсене 
 наблюдение 
 анализ 
 адаптиране 

Според Bhutta&Huq стъпките са: 
 проектиране на бенчмаркинг проучване 
 създаване на бенчмаркинг екип 
 идентифициране на организации 
 селектиране и анализ на информация 
 приемане и подобряване 

 
Към бенчмаркинг колелото Bhutta&Huq (1999) добавят и метод за 

оценяване на постигнатото усъвършенстване, чрез който да се установи 
ефективността от възприемането на най-добрите практики. Те подчер-
тават, че последната фаза е тази, която отличава бенчмаркинга от обик-
новена организирана селекция на информация, или както те метафо-
рично се изразяват, – от „организирания туризъм“. 

Значително по-подробно са описани петте стъпки в процеса на 
прилагане на бенчмаркинга от Trosa&Williams (1996). Те ги представят по 
следния начин: 

 проучване на съществуващите процеси – с диаграмно предс-
тавяне на методите и отношенията между тях (според авторите много 
уместно тук е прилагането на вътрешен бенчмаркинг); 
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Фигура 3. Процес на прилагане на бенчмаркинга – бенчмар-
кинг колело 

 

 
 
Източник: Andersen, В. (1999). 
 
 избор на подходящи индикатори – описващи общата ефектив-

ност на дейностите на организацията и оценяващи ефективността на 
всеки показател; 

 избор на партньори – чрез събиране на информация от раз-
лични източници за организации, считани за съвършени (въпреки че 
според Trosa&Williams не може да има организация, която да е опти-
мална във всички показатели за ефективност); 

 свързване на бенчмаркинг процеса с бенчмаркинг резултати-
те – чрез тях се изясняват целите и се намаляват пропуските и празно-
тите в производителността; 

 развитие и приемане на връзката между бенчмаркинга, неп-
рекъснато усъвършенстване и оценяване – така се постига пълно учас-
тие на бенчмаркинга като инструмент за усъвършенстване. 

Zairi (1994) описва по-аналитичен процесен подход, разграждайки 
бенчмаркинг процеса на 2 етапа и 16 стъпки: 

І. Етап на ефективността – включва действия, насочени към 
ефективно управление на вътрешните процеси, и се състои от следните 
стъпки: 

 разбиране на вътрешните процеси; 
 оценка на текущите процеси; 
 определяне на ограниченията и възможностите за усъвършенст-

ване на процесите; 
 подобряване на процесите; 
 измерване и оценяване на подобренията; 
 утвърждаване на вътрешни константи за ефективност след из-

мервания и подобрения (т.е. стабилизиране на фиксираната вътрешна 
продуктивност); 

 процедури за контрол и управление. 
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ІІ. Етап на конкурентоспособност – при този етап вътрешните 
константи на ефективността се превръщат в конкурентни константи, т.е. 
във фиксирана конкурентоспособност, и включва следните стъпки: 

 обосновка на решението за прилагане на бенчмаркинг; 
 идентификация на подходящи партньори; 
 сключване на споразумение за начина на сътрудничество; 
 сравняване на показателите за ефективността; 
 разбиране на откритите разлики; 
 въвеждане на промени в практиките; 
 повторно сравнение на резултатите, за да се идентифицира на-

маляването на разликата в производителността; 
 повторен опит на регулярна основа; 
 разширяване на обхвата на прилагане на бенчмаркинга във 

всички процеси. 
Повечето методики за прилагане на бенчмаркинга, които са раз-

работени от организации в частния или публичния сектор, представля-
ват модификация или различно представяне на една обща методология. 
При нея фазите са комбинирани в зависимост от нуждите на организа-
цията или отрасъла, към който принадлежи. 

 
ПРОЦЕСЕН МОДЕЛ НА РОБЪРТ КАМП 

 
Бенчмаркингът се свързва с целеполагането и се приема като част 

от формалния процес на планирането. Редица автори разработват моде-
ли на бенчмаркинг, като се базират на цикъла на Деминг. В основата си 
те представляват непрекъснат цикъл, състоящ се от четири основни еле-
мента – планиране, действие, контрол и изпълнение. Опирайки се на 
това, Р. Камп предлага универсален десетстъпков модел. Той става много 
популярен и редица организации, включително Xerox и DuPont, го възп-
риемат и прилагат в дейността си. Негова модификация е представена на 
Фигура 4. Разглеждайки я, могат да се направят следните заключения: 

 Бенчмаркингът е систематичен подход за увеличаване на 
ефективността с оглед на задоволяване на нуждите и очакванията на 
клиентите, който включва етапи на планиране, анализ, интеграция, дейс-
твие и пълно развитие (или зрелост). 

 Бенчмаркингът има цикличен характер и е прогресивен 
процес на управление. Той инициира периодично събиране на ин-
формация по отношение на най-добрите практики, за да актуализира 
текущите управленски идеи и бизнес функции. 

 Бенчмаркингът включва процес на целеполагане и не само 
визуализира достигането на нови нива на ефективност, но и предоставя 
на организацията конкретна насоченост, превръщайки дългосрочните 
цели в оперативни действия. 

 Бенчмаркингът повишава значението на комуникацията и 
ангажираността. Констатациите от прилагането на бенчмаркинга 
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следва да бъдат съобщени на всички служители, за да се спечели подк-
репата и отдадеността им. 

 
Фигура 4. Процесен модел на Робърт Камп 
 

 
 
Източник: Camp, R. C. (1989). 
 
Изхождайки от идеята за непрекъснато усъвършенстване, бенч-

маркингът се възприема като система за измерване на продуктите, услу-
гите и процесите на организацията спрямо признатите за най-добри в 
световен мащаб. Съпоставянето на собствените практики с тези на ли-
дерите осигурява поглед върху текущото състояние и дава насоченост 
на действията, които може да предприеме конкретната организация, за 
да повиши ефективността и конкурентоспособността си. Той може да 
осигури метрики, чрез които организацията да измерва успеха си в до-
бавянето на стойност към бизнес и работните си процеси. 
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Бенчмаркингът е управленски инструмент за подобряване на про-
цесите, който е насочен към измерване на ефективността на организа-
цията. В същото време той е и инструмент за вътрешнофирмено обуче-
ние и споделяне на опит. Чрез бенчмаркинга процесите непрекъснато 
се усъвършенстват, като се променя и организационната култура, водена 
от идеята за постигане на организационно съвършенство. 

В процеса на прилагане на бенчмаркинга от особено значение е 
да се следва систематичен и структуриран подход. Изпълняването на 
проекта изисква добре обучени и компетентни функционални екипи, 
които да гарантират обективен анализ на възможностите и иницииране 
на действия за подобрение. 

Както беше посочено по-горе, обикновено при бенчмаркинг про-
цеса се разграничават четири фази – планиране, анализ, интеграция 
и действие. Те от своя страна включват определен брой стъпки. 

Фаза ПЛАНИРАНЕ 
Всякакви грешки, объркване или непълнота в тази фаза обикнове-

но се отразява и на останалите. Поради това неточностите при планира-
нето трябва да бъдат сведени до минимум. Така се гарантира повишава-
нето на ефективността и ефикасността на следващите фази. 

 Стъпка 1: Идентифициране на възможностите и приорите-
тите (Какво ще се сравнява?) 

При тази стъпка участието на топмениджмънта е от решаващо 
значение. Висшето ръководство набелязва ключовите процеси, които са 
от значение за успеха на организацията. За подбора на процесите под-
ходът трябва да е от горе надолу, което предполага: 

 изготвяне на кратък списък на процесите за сравняване; 
 определяне на приоритетния процес, базиран на предварително 

определен набор от критерии, отговарящи на изискванията на клиентите; 
 приоритетният процес налага и детайлно проучване на клиенти-

те, „критични за качеството“. 
 Стъпка 2: Определяне на организацията бенчмарк (С кого ще 

се сравнява?) 
Следващата стъпка е да се вземе решение процесите на коя орга-

низация ще послужат като бенчмарк (или база за сравнение). Изборът 
изисква предварителен подбор и проучване на няколко организации. 
Информацията относно техния процесен подход трябва да бъде събрана 
от различни източници. След задълбочен анализ се избира най-
подходящата организация бенчмарк. От особено значение е да се под-
сигури по-детайлна информация за избраната организация, което ще 
гарантира полезността на извършената дейност. 

 Стъпка 3: Проучване на най-добрия процес 
Тази стъпка се очертава като най-важната, най-трудна и отнемаща 

най-много време в общия процес на събиране на информацията. Много 
често процедурата за проучване е поверителна и достъпът до достовер-
на информация е ограничен. Поради това подготовката изисква отлично 
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планиране на начините за нейното придобиване. Това означава от всеки 
един източник да се извлече възможно най-много и най-детайлна ин-
формация, и то в рамките на разумен период от време. 

Разработвайки фазата на планиране, изследователите се сблъскват 
със следните най-често срещани въпроси: 

 Кои са ключовите бизнес процеси? 
 Къде има най-голям потенциал за подобрение? 
 Кои са функциите, при които подобренията са най-важни? 
 Всички членове на екипа на бенчмаркинг проекта запознати ли 

са с визията, мисията и дългосрочните цели на организацията, както и с 
нейната бизнес среда и състоянието на конкуренцията? 

 Идентифицирани ли са критичните фактори за успеха на орга-
низацията? 

 Всички процеси ли изискват бенчмаркинг, или само най-
критичните? 

 Може ли всички, или само някои от процесите да се подобрят 
без бенчмаркинг? 

 Взето ли е решение за начините на измерване на процесите? 
 Висшият мениджмънт взема ли участие при сравняването на 

процесите в бенчмаркинг проекта? 
 Има ли приоритетни процеси въз основа на обхвата на подоб-

рение? 
 Има ли предварително определени критерии за приоритизира-

не на процесите с решение, базирано на факторите за успеха на компа-
нията и на конкурентната бизнес среда? 

 Взето ли е решение за нивото на прилагане на бенчмаркинга? 
 Екипът на проекта съставил ли е списък от възможни организа-

ции, имащи най-добрите стандарти, за да се използват за сравнение? 
 Събрана ли е информация за всички потенциални организации 

бенчмейкъри? 
 Методът на събиране на информация систематичен ли е? 
 Ще бъде ли възможен достъпът до информация относно про-

цесния подход на най-добрите организации? 
 Има ли вероятност процесите на най-добрите организации да 

са иновативни? 
 Какво решение е взето за начините на селектиране на данни за 

най-добрите процеси? 
 Каква е степента на „съвършенство“ в процесите на избраната 

организация? 
 В каква степен практиките на организациите с най-добри про-

цеси са по-различни? 
 Има ли основни разлики в структурата на процесите? 
 Колко ефективно може да бъде адаптиран един процес? 
 Какви ще бъдат разходите за смяна на текущия процес на орга-

низацията и каква съпротива може да се очаква? 
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 Какви са потенциалните ползи, ако процесът бъде модифициран? 
Фаза АНАЛИЗ 
Тази фаза включва анализ на данните и информацията, получени 

през фазата на планирането. Изисква се активното участие на всички 
ангажирани с процеса, избран за бенчмаркинг. 

 Стъпка 4: Откриване на причините и разработване на подоб-
рен процес 

Сравнявайки придобитите данни и информация, екипът по проек-
та трябва да открие причините или начина, по който се постигат по-
добри резултати. Данните от анализа подпомагат разработването и при-
лагането на нови, подобрени процеси. 

 Стъпка 5: Поставяне на цели за подобряване на процесите 
Следващата стъпка на екипа по проекта е да се определят целите 

за подобряване на текущия процес на организацията. Преследването на 
високи цели предполага максимални резултати при подобряване на 
процесите. 

Основните въпроси, съпътстващи тази фаза, са: 
 Смятате ли, че членове на екипа на проекта притежават анали-

тични умения, творчество и иновация? 
 Направен ли е анализ на проблемите на производителността 

между собствената организация и тези на организацията-бенчмарк (с 
насоченост към ефективност, ефикасност и бърза реакция)? 

 Има ли проблеми в производствения процес на собствената 
организация спрямо сравнявания процес, които са идентифицирани и 
анализирани? 

 Прилагането на метода „мозъчна атака“ води ли до постигане 
на по-висока производителност? 

 Има ли и за двете сравнявани организации описателни доку-
менти за процеса? 

 След сравняването на описания в документ процес направени 
ли са графики на сравнените процеси? Те анализирани ли са? 

 Влиянието на различията в работните практики напълно проу-
чени ли са? 

 Екипът има ли предложения за извършване на промени в про-
цесите? 

 Екипът успял ли е да разработи подобрен процес? 
 Убеден ли е висшият мениджмънт и/или заинтересованите стра-

ни в организацията, че ще бъде адаптиран най-добрият бенчмаркинг? 
 Гарантира ли висшият мениджмънт подобренията да бъдат 

превърнати във финансови печалби? 
 Направен ли е анализ на разходите и ползите относно предло-

жението за преразглеждане на процеса? 
 Екипът има ли предложения за нови цели за ефективност, които 

могат да бъдат постигнати с ревизирания процес? 
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 Има ли потвърждение от висшия мениджмънт, че всичко горе-
изложено става с тяхно знание и съгласие? 

Фаза ИНТЕГРАЦИЯ 
Тази фаза е връзката между предходните два етапа – планиране и 

анализ, и финалния – действие. Чрез нея се осигурява ангажираността 
на ръководството към конкретния план за действие, тъй като негова от-
говорност е приемането на предложените корекции от страна на орга-
низацията. Това е необходимо условие за успеха на всеки проект. 

 Стъпка 6: Комуникации, констатации и спечелване на признание 
Предложенията за подобрение на процесите трябва да бъдат 

представени пред висшия и средния мениджмънт, за да бъдат одобрени 
от тях. Ако се пропусне тази стъпка, ще липсва ангажираност на ръко-
водството към промените, което ще затрудни изпълнението на планове-
те за действие. 

 Стъпка 7: Създаване на нови функционална цели 
Когато се приемат предложените промени на процесите, следва-

щата голяма стъпка е определянето на нови функционални цели. 
Фаза ДЕЙСТВИЕ 
Очакваните ползи за организацията от прилагането на бенчмар-

кинга се определят от това колко добре е бил реализиран този етап. 
 Стъпка 8: Разработване на план за действие 
При тази стъпка се приема подробен план за действие, състоящ се 

от всички ключови дейности, определени като входящи. Този план тряб-
ва да съдържа важни елементи, като времеви график; лица, отговорни 
за изпълнението на задачите; взети необходими мерки за компенсиране 
на спадовете и т.н. Гаранция за навреме изпълнените задачи е голямата 
ангажираност с дейността на отговорните за това лица. 

 Стъпка 9: Изпълнение на специфичните дейности и монито-
ринг на прогреса 

За точността на изпълнението на задачите по график отговорност 
носи висшият мениджмънт. Това изисква осигуряването на ефективна 
координация между различните дейности, мониторинг на напредъка в 
изпълнението на плана и работата, както и отстраняване на бариерите в 
процеса на изпълнението. Когато ревизираният процес бъде внедрен, 
трябва да се изготви подробен доклад за постигнатата ефективност от 
подобренията. 

 Стъпка 10: Поддържане на продължителността на процеса 
Успешното завършване на даден проект е важен етап от развитие-

то на организацията. За поддържане на постигнатото ниво е необходи-
мо да се изгради механизъм или система за периодичен преглед на по-
добрения процес, чрез който да се гарантира запазването на ползите. 

Едно от най-големите предимства на бенчмаркинга е постигането 
на висока степен на подобрение чрез учене от практиките на други ор-
ганизации. Те могат да бъдат адаптирани и приложени с подходящи из-
менения в изискващата бенчмаркинг организация за по-кратко време от 
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това за генериране на нови методологии. Бенчмаркингът разкрива нови 
начини за подобряване на дейността и процесите чрез мотивиране на 
действия, произтичащи от изучаването на най-добрите практики. 

 
МОДЕЛ НА ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН 

 
Независимо от вида бенчмаркинг, с който се ангажира организа-

цията, добре структурираният и систематичен процес е от решаващо 
значение за успеха. 

Бенчмаркинг процесът в седем стъпки на Джуран (The Juran 7-Step 
Benchmarking Process) е разработван в продължение на дълги години от 
Института „Джуран“ в САЩ и стои в основата на многобройните бенч-
маркинг консорциуми от 1995 г. насам (Фигура 5). Представеният тук 
подход е по отношение на външния бенчмаркинг, но процесът е гене-
ричен и еднакво приложим за всички видове. 

 
Фигура 5. Седемстъпковият бенчмаркинг процес на Джоузеф 

Джуран 
 

 
 
Източник: Juran Global. Benchmarking for Performance Improvement. 
 
Процесът се разделя на две фази: 
ПЪРВА ФАЗА – Анализ на позиционирането 
Прави се цялостно проучване на относителната ефективност на 

всички бенчмаркинг участници, като се идентифицират различията 
(пропуските и отклоненията) в резултатите на бенчмаркера и тези на 
организациите с най-добри практики. 

 Стъпка 1: Подготовка и планиране 
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Както при всеки друг проект, цялостната подготовка и планиране са 
от съществено значение за постигане на набелязаните цели. Тя включва: 

 идентифициране на причините, породили необходимостта от 
бенчмаркинг; 

 определяне на методиката, която ще се използва; 
 идентифициране на участниците в проекта. 
 Стъпка 2: Събиране на данни 
Този етап включва вземане на решение какво ще се измери и как 

ще бъде оценено, т.е. уточняват се метриките, които ще се използват. Те 
трябва да бъдат ясно и недвусмислено определени, за да се осигури срав-
нимост на набора от данни, които ще се съберат. От съществено значение 
е и да се определи най-подходящото средство за събиране на данните. 

 Стъпка 3: Анализ на данните 
Преди извършването на съдържателен анализ от съществено зна-

чение е всички данни да бъдат валидирани за установяване на тяхната 
достоверност, точност и изчерпателност. Изисква се и нормиране на 
данните под някаква форма, за да е възможно извършването на съпос-
тавка между по-различните оперативни фактори. Без това директните 
сравнения на производителността обикновено са некоректни, а това 
води до погрешни заключения. 

За да бъде стойностен, анализът трябва да посочи силните и сла-
бите страни на бенчмаркера, да определи пропуските и отклоненията 
при производителността и да даде препоръки за подобряването му. 

 Стъпка 4: Отчитане 
Резултатите от анализа трябва да бъдат представени ясно, точно и 

в лесноразбираема форма. Достигайки до тази стъпка, бенчмаркинг 
проучванията трябва да продължат на следващото ниво, за да се макси-
мизира стойността на извършената до този етап дейност. 

ВТОРА ФАЗА – Възприемане на най-добрите практики 
 Стъпка 5: Учене от най-добрите практики 
На този етап най-ефективните организации (бенчмейкърите) спо-

делят своите най-добри практики, за да бъде взаимна ползата за всички 
участници в бенчмаркинга. Когато някои от бенчмаркерите (прилагащи-
те бенчмаркинг) са истински конкуренти, възможностите за споделяне 
могат да бъдат ограничени. При такива случаи като алтернативен под-
ход може да се използва „изучаването“ на дейността на организацията. 

 Стъпка 6: Планиране и прилагане на действия за подобрение 
След като се установят звената за изучаване, всяка организация 

трябва да разработи и съобщи план за действие. Той включва промените, 
които е необходимо да се направят, за да се реализират подобренията. 

 Стъпка 7: Институционализиране на ученето 
Постигнатите подобрения на ефективността трябва да бъдат напъл-

но вградени в рамките на организацията. Това е от решаващо значение, 
за да се гарантират пренасянето на ползите в целия бизнес и тяхната ус-
тойчивост във времето. Бенчмаркингът може да се прилага на корпора-
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тивните, оперативните или функционалните нива в организацията. От 
своя страна тези нива трябва да са свързани чрез каскадна поредица от 
взаимносвързани цели, осигуряващи систематичен напредък към визията. 

 
TRADE – МЕТОДИКА НА НАЙ-ДОБРАТА БЕНЧМАРКИНГ ПРАКТИКА 

 
Пред последните години все по-често се наблюдава появата на нови 

методики на бенчмаркинга, които осигуряват по-задълбочени проучвания 
и по-широки възможности за прилагането му. Като пример може да се по-
сочи методиката на най-добрата бенчмаркинг практика TRADE (Фигура 6). 

 
Фигура 6. TRADE – методика на най-добрата бенчмаркинг 

практика 
 

 
 
Източник: Center for organisational excellence research (COER). [online]. 

http://coer.org.nz/apply/trade-best-practice-benchmarking. 
 
Името TRADE (в превод от англ.- търговия) напомня на бенчмар-

кинг партньорите да развиват силни двупосочни връзки с други органи-
зации за споделяне и размяна на информация за най-добрите практики, 
целящи взаимна изгода. 

Първоначално методиката TRADE е била разработена за Новозе-
ландския бенчмаркинг клуб, който е съществувал в периода между 2000 
и 2004 г. През 2007 г. Centrefor Organisational Excellence Research (COER) 
доразвива и подобрява методиката, като я предоставя специално на 
публичния сектор в Сингапур. 

През 2009 г. методиката TRADE преминава през допълнителна мо-
дификация, като се въвежда и схема за сертифициране на бенчмаркин-
га. През последните години тя продължава да се развива, като през 2014 
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г. е избрана за методика на Dubai’s Government Excellence Programme и е 
част от движението за насърчаване на иновациите в публичния сектор. 

Схемата за сертифициране за TRADE насърчава индивидуалното 
преминаване през три сертификационни нива: от „Обученост“ през 
„Опитност“ до „Майсторство“. Тя помага на организациите да прилагат 
бенчмаркинга последователно, като успяват да извлекат по-големи ползи 
от усвояването на най-добрите практики. Мениджърите, които достигнат 
сертификационното ниво „Майсторство“, притежават умения и опит, не-
обходими за воденето на бенчмаркинг проекти. Способни са и да коор-
динират цялостния подход на организацията в бенчмаркинг процеса. 

Етапите и стъпките на методиката TRADE са представени в Таблица 1. 
 
Таблица 1. TRADE – етапи и стъпки 
 

Етап Наименование 
на етапа 

Стъпки 

1 
Техническо зада-
ние – план на 
проекта 

1.1. Определяне на област на бенчмаркинг проект 
1.2. Разработване на кратък проект 
1.3. Форма на екипа по проекта 
1.4. Тренировъчен проектен екип 
1.5. Разбиране на бенчмаркинг кодекса на поведение 
1.6. Подготовка на техническо задание (ПТЗ) 
1.7. Разработване на система за документиране 
1.8. Преглед на проектния прогрес и ПТЗ 
1.9. Получаване на одобрение за започване на следва-
щия етап от TRADE 

2 
Изследване – 
изследване на 

текущо състояние

2.1. Разглеждане на фокусираната бенчмаркинг област 
2.2. Определяне на показателите за изпълнение 
2.3. Определяне на текущото изпълнение 
2.4. Определяне на приоритети и финализиране на 
практиките, за да се съпоставят 
2.5. Преглед на проектния прогрес и ПТЗ 
2.6. Получаване на одобрение за започване на 
следващия етап от TRADE 

3 
Придобиване – 
придобиване на 
добри практики 

3.1. Установяване на критерии за избор на бенчмар-
кинг партньори 
3.2. Избор на потенциални бенчмаркинг партньори 
3.3. Покана и сдобиване с бенчмаркинг партньори 
3.4. Подготовка за събиране на данни 
3.5. Събиране и съхраняване на данни 
3.6. Анализ на данните 
3.7. Формулиране на препоръки 
3.8. Преглед на проектния прогрес и ПТЗ 
3.9. Получаване на одобрение за започване на 
следващия етап от TRADE 

4 Прилагане 
4.1. Комуникационни констатации 
4.2. Разработване на план за действие 
4.3. Получаване на одобрение за план за действие 
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4.4. Прилагане на действията 
4.5. Преглед на проектния прогрес и ПТЗ 
4.6. Получаване на одобрение за започване на 
следващия етап от TRADE 

5 
Оценяване – ана-
лиз на разходите 

и ползите 

5.1. Извършване на анализ на разходите/ползите 
5.2. Преглед на TRADE проекта 
5.3. Споделяне на опита и резултатите от проекта 
5.4. Приключване на проекта 

 
Източник: COER.org. 
 
1. Техническо задание – план на проекта. На този етап се поста-

вят целите, формира се екипът и се разработва техническото задание. 
Така се осигурява основата за успешна реализация на проекта. Техни-
ческото задание трябва да включва ясен обхват, очакваните ползи, не-
обходимите ресурси, етапите на реализация на проекта и идентифици-
ране на заинтересованите страни. Това са тези засегнати от проекта 
страни, чиито нужди се вземат под внимание. 

2. Изследване – изследва се текущото състояние. Този етап включва 
проучване на проблема и създаване на сигурност, че екипът по проекта 
има задълбочени познания за системите, процесите и производителността 
на собствената си организация, преди да започне да се учи от другите. 

3. Етап на придобиване – придобиване на най-добри практики. 
На този етап се сравнява производителността на организацията с тази на 
други организации. Това включва идентифициране на тези, които прила-
гат добри практики и притежават потенциал да постигат високи резулта-
ти по различен начин. 

4. Етап на прилагане – съобщават се и се прилагат най-добрите 
практики. Съобщават се резултатите за най-добрите практики, разгледа-
ни на предходния етап, и се дават предложения за промени и тяхното 
прилагане. На този етап се работи и за адаптирането на най-добрите 
практики. При определени обстоятелства може да се приложи пилотно 
промяната преди пълното ѝ разгръщане. 

5. Етап на оценяване – оценка на бенчмаркинг процеса и на ре-
зултатите от него. На този етап се оценяват очакваните ползи от проекта, 
като се съпоставят с описаните в техническото задание. Това включва 
анализ на приходите и разходите, както и общ преглед на проекта. 

Поради строгостта на TRADE методиката от бенчмаркинг екипите 
се изисква дисциплина при прилагането на създадения стъпка по стъпка 
подход. В противен случай се стига до грешки, като: 

- стартиране на проект, без да е извършен анализ на разходите и 
ползите; 

- неясни разбирания за естеството на промените; 
- недостатъчно финансиране и ограничаване на работата на екипа 

и др. 
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В научната литература са описани и други подходи за прилагане 
на бенчмаркинг в практиката, с по-голям или по-малък брой стъпки 
и/или етапи, като: 

 Harrington&Harrington (1996), представен в 5 етапа и 20 стъпки; 
 компанията Kodak – 6 стъпки (Bhutta&Huq 1999); 
 компанията American Express – 5 етапа и 15 стъпки (Zairi 1998a); 
 компанията Texas Instruments – 4 етапа и 10 стъпки (Zairi 1998a); 
 компанията IBM Rochester – 5 етапа и 15 стъпки (Balm 1992); 
 компанията Motorola – 5 етапа (English&Bogan 1994), и др. 
Проучвайки различни бенчмаркинг методики, Consortium for 

Excellence in Higher Education (2003) стига до заключението, че същест-
вуването на множество бенчмаркинг подходи прави възможно комби-
нирането им за постигане на един общоприемлив подход. Това е въз-
можно и поради факта, че бенчмаркингът е изпитан и доказал се про-
цес, който може да допринесе за придобиването на по-големи ползи 
особено когато организацията, която го прилага, е насочена към про-
цесния подход. Доказателство за това е и моделът за съвършенство на 
EFQM, който осигурява особено ефективен подход за прилагане на бен-
чмаркинг. Той подпомага увеличаването на ефективността на организа-
циите и предизвиква търсенето на най-добрите практики. 

Въпреки множеството модели на бенчмаркинг процеса в основата 
им се корени една общоприета методика. Тя е базирана на логическия 
ред, по който трябва да се изпълнят ключовите дейности на бенчмар-
кинга, за да се постигнат желаните резултати, а именно планиране, 
анализ, проверка и действие. 

 
РЕФЕРЕНТЕН МОДЕЛ НА БЕНЧМАРКИНГА. 

СЪЩНОСТ НА РЕФЕРЕНТНИЯ МОДЕЛ НА БЕНЧМАРКИНГ 
 
Както стана ясно от представеното дотук, основата на всички ме-

тодики за прилагане на бенчмаркинг е цикълът на четирите фази на 
процеса PDCA, известен като цикъл на Деминг4 (Фигура 7). 

Като изхождаме от изложените методики и модели, ще разгледаме 
един референтен модел на етапите за осъществяване на бенчмаркинг 
проект (Таблица 2). Той може да послужи като изходна рамка за изясня-
ване на различни методики. 

 
 
 

                                                 
4 Цикълът PDCA (Plan-Do-Check-Act) се популяризира от Dr. W. Edwards Deming, който се 
смята за „баща“ на съвременния контрол на качеството. Първоначално PDCA става познат 
като „цикъл на Шеухард“ („Shewhart cycle“). По-късно в кариерата си Деминг модифицира 
PDCA на „Plan, Do, Study, Act“, за да отрази по-добре научните си позиции и предложения 
(Вж.: Aguayo, Rafael. Dr. Deming. The American Who Taught the Japanese About Quality. 
Simon & Schuster, 1990, p. 76). 
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Фигура 7. Мултиплицирани интеграции на цикъла PDCA 
 

 
 
Източник: Deming (1986). 
 
Таблица 2. Референтен модел на бенчмаркинг 
 

1.1. Определяне на предме-
та на проучването  

1.2. Създаване на бенчмар-
кинг екип  

– определяне на критериите за 
избор на партньор (бенчмарка) – 
съставяне на листа с потенциални 
партньори 1.3. Избор на партньори 

(бенчмарки) 
– определяне на най-подходящата 
организация в зависимост от упот-
ребата на най-добрата практика 
– анализ на текущото състояние 
– определяне на метрики за ефек-
тивност 

1. ПЛАНИРАНЕ 

1.4. Планиране на селекци-
ята на данни – определяне на техники за: съби-

ране на информация, приближа-
ване към партньорите 

2.1. Вторично проучване – селекция на данни от публикации 2. СЕЛЕКЦИЯ 
НА ДАННИ 2.2. Първично проучване – селекция на данни директно от 

бизнес процес 

3.1. Анализ на пропуските 
(gap analysis) 

– изчисляване и сравняване на 
производителността на макрорав-
нище 

3.2. Идентифициране на 
потенциални каталитични 
агенти на подобрението 

 3. АНАЛИЗ 

3.3. Съставяне на доклад и 
препоръки  

4.1. Разпростране-
ние/трансфер на зна-
ния/резултати 

 

4.2. Определяне на цели – определяне на желаното ниво на 
ефективност 

4. ПОДГОТОВ-
КА ЗА ПОДОБ-

РЕНИЕ 

4.3. Изследване на начин за – избор на най-добри практики и 
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ключови фактори за успеха на 
проучване 

постигане на желаните ре-
зултати 

– адаптиране и подобряване на 
практиките според нуждите, спе-
цифичните особености и поставе-
ните цели на компанията 

5.1. Създаване на планове 
за действие  

5.2. Изпълнение на плани-
раните действия и монито-
ринг на курса за постигане 
на целите 

 5. ДЕЙСТВИЕ 

5.3. Предефиниране на пла-
новете за действие, ако 
целите не са достигнати 

 

6. ИНТЕГРАЦИЯ
6.1. Редизайн и адаптация 
на бенчмаркинг процеса на 
базата на натрупания опит 

 

 
Източник: Собствена разработка. 
 
В лявата колона на таблицата са представени фазите на методика-

та. Средната колона показва етапите на всяка фаза, а в дясната колона са 
представени действията, които се провеждат на всеки етап. Фаза „Пла-
ниране“ съответства на етап „PLAN“ на PDCA, фаза „Селекция на данни“ 
съответства на фаза „DO“, фаза „Анализ“ съответства на фаза „CHECK“, а 
фазите „Подготовка за подобрение“, „Действие“ и „Интеграция“ са части 
от фаза „ACT“. 

 
1. Анализ на референтния модел на бенчмаркинг 

1.1. Планиране 
а) Определяне на предмета на проучването 
Преди да се предприеме прилагане на бенчмаркинг, организацията 

трябва да определи предмета на проучване. Той трябва да засяга въпро-
си, които са от значение за повишаването на ефективността на организа-
цията. При избора на обект за сравнение се изисква осмислянето на въз-
можността повишаването на ефективността му да води до реално и ус-
тойчиво конкурентно предимство на организацията. Обектът за сравне-
ние трябва да бъде избран по отношение на важни критерии, като: 

 принадлежност към основните дейности на организацията и 
нейните конкуренти; 

 значимост по отношение на (някои или всички от следните): 
- интензивността на използване (на голям брой процеси); 
- цената (високи разходи на базата на ангажираното време); 
- стойността (важно от гледна точка на печалбата за организация-

та или за клиента). 
 лесноизмерим и подходящ за сравнение; 
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 съдържание на потенциален риск при: 
- операции, които трудно се контролират и по този начин предс-

тавляват риск за компанията; 
- процедури, които имат променлива ефективност, разходи и въз-

действие върху печалбата на компанията. 
Изборът трябва да бъде направен по такъв начин, че да се макси-

мизират ползите от реализираното подобрение. Не е нужно всички биз-
нес процеси на организацията да представят върхова производителност. 
От значение са най-вече тези, които могат да осигурят устойчиво конку-
рентно предимство. Важно е да се осъзнае и фактът, че подобряването 
на даден процес не трябва да бъде за сметка на останалата част от сис-
темата. Това би предизвикало несъответствие в производителността на 
различните работни процеси, а като резултат и ниска обща ефективност. 

б) Създаване на екип за прилагане на бенчмаркинг 
При успешно внедряване на бенчмаркинг компонентите, отнасящи 

се до реда на прилагане, са много и различни. Екипът, който е ангажиран 
с бенчмаркинг проекта, трябва да проучи голям обем информация, пре-
ди да започне работата си. Правилната селекция на членовете му пред-
полага компетентни експерти от организацията, заемащи различни 
длъжностни позиции. Тяхната свобода на действие трябва да е гаранти-
рана и подкрепена от висшия мениджмънт. По този начин ще се насърчи 
свободното „производство“ на идеи. Определяйки зоните за приложение 
на бенчмаркинга, екипът трябва да се съобрази с критичните за ефектив-
ността на организацията практики, които генерират големи икономичес-
ки ресурси и са от ключово значение за работния цикъл. 

в) Избор на партньори (бенчмарки) 
Следващата стъпка на екипа е търсенето на подходящи партньори 

(бенчмарки или още срещани като „бенчмейкъри“) (Фигура 8). Това тър-
сене изисква задълбочени изследвания в професионалния периодичен 
печат, консултантски доклади и др. Проучванията показват, че изключи-
телно рядко се среща организация, която може да предложи пълния 
обем от най-добри практики, покриващи всички проблемни звена на 
организацията бенчмаркер. Именно поради това екипът трябва да се 
съсредоточи върху ключовите компетенции на конкретна организация и 
да проучи до каква степен може да се приложи бенчмаркинг по отно-
шение на технологиите, ресурсите, структурата в организацията бенч-
маркер и т.н. Това до голяма степен улеснява избора на партньори. 

Следователно при избора на партньори трябва да се наблегне на 
онези организации, които са постигнали отлични резултати: 

 в конкретни основни направления и функции; 
 в качеството и критичните фактори на успеха; 
 в конкретни общи индикатори за ефективност, като пазарен дял 

или обем на продажбите; 
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както и на организации без ограничение на конкретен отрасъл, което 
улеснява изграждането на подходящи връзки, водещи до конкретни 
действия. 

 
Фигура 8. Йерархия на стандартите при търсенето на бен-

чмаркинг партньори (бенчмарки) 
 

 
 
Източник: Собствена разработка. 
 
г) Планиране (или проектиране) на селекцията на данни 
Целта на тази стъпка е определянето на необходимите данни, кои-

то трябва да се съберат по правилния начин. Проектирането започва с 
анализ на текущото състояние на организацията бенчмаркер. Задължи-
телно условие е отличното познаване на прилагането на процесите в 
организацията, което дава възможност за разпознаване на различията 
спрямо лидерите. 

При проектирането на данните е необходимо: 
 да се определи обхватът на конкретната услуга/продукт; 
 да се документира работният поток; 
 да се определят входът и изходът на процеса; 
 да се измери времето за извършване на процеса (общото време 

на изпълнение и времето за изпълнение на някои важни етапи); 
 да се измерят разходите, свързани със създаването на продукта 

или предоставянето на услугата; 
 да се измерят търсенето на услугата, интензивността на търсене-

то и бъдещите тенденции на това търсене; 
 да се състави профил на клиентите на конкретния продукт/услуга 

и техните очаквания; 
 да се проучи удовлетвореността на клиентите. 
Един от най-добрите начини за стартиране на подобен анализ е 

първоначалното генериране на идеи чрез прилагането на метода „мо-
зъчна атака“ или „записване на идеи“. Това е начин да се постигне един-
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но решение от къде и по какъв начин може да бъде намерена всяка не-
обходима информация. 

На следващ етап, когато конкретният процес провокира организа-
цията да приложи бенчмаркинга, когато е анализиран в дълбочина, 
направени са необходимите измервания и са определени мерките за 
повишаване на производителността, е необходимо организирането на 
повторна „мозъчната атака“ или „записване на идеи“. По този начин ще 
се дефинират с точност ключовите метрики за ефективност и начинът, 
по който ще се извършва измерването на индикаторите. 

Като следваща стъпка екипът трябва да се запознае със структура-
та и функционирането на другите участващи организации, като се увери 
в съизмеримостта на индикаторите чрез използване на общ начин на 
измерване. 

1.2. Селекция на данни 
Информацията има специално място в процеса на прилагане на 

бенчмаркинг. Събирането, описването, анализирането, съхраняването и 
възстановяването на информация са действия, които се определят като 
основни. Всяка подкрепа за ефективното им извършване допринася 
значително за успеха на общото усилие. Важен фактор тук е използване-
то на информационни технологии, бази данни и бенчмаркинг мрежи. 
Събирането на информация се извършва на два етапа (Таблица 3): 

 вторично проучване, което е насочено към обществения про-
фил на организациите; 

 първично проучване, при което селекцията на данни става чрез 
директна комуникация с организациите партньори (бенчмарки или бен-
чмейкъри). 

 
Таблица 3. Избор на методи за извършване на проучвания 
 

Методи за селекция Стойност на информацията
Мейл Телефон Посещение Фокус група 

Количество данни 2 3 5 5 
Точност на данните 2 4 5 5 
Обем на извадката 5 3 2 3 
Степен на отговор 2 4 5 5 
Разходи за интервю 5 4 2 3 
Необходимо време 2 5 2 1 

Гъвкавост 1 4 5 1 
Специални умения 3 4 5 1 
Администрация 5 4 2 1 

 
Забележка: 5 – най-благоприятни; 1 – най-малко благоприятни. 
Източник: Operational excellence consulting. [online]. www.oeconsulting.com.sg. 
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а) Вторично проучване 
Това проучване се прави, преди да е осъществен контакт с някоя 

организация. То представлява събиране на информация за бенчмаркинг 
партньора чрез различни публикации, уебсайтове и т.н. Така се създава 
мнение за организацията, с която ще се прави сравнение. 

б) Първично проучване 
Относно първичното проучване селекцията на данни зависи от 

броя на участниците в бенчмаркинга. При сравнение „едно към едно“ 
екипът на проучвателната организация извършва преки действия за про-
учване на различните дейности, извършвани от организацията лидер. То-
ва включва метрични данни, различни практики, както и фирмена култу-
ра. Когато в бенчмаркинга участват няколко организации, които са преки 
конкуренти, достъпът до информация е контролиран и най-добрият под-
ход е събирането на данни да става чрез официална програма. 

 Изчисляване на индикаторите и потвърждаване на дан-
ните 

След първоначалната селекция на данни бенчмаркинг екипът ги 
използва за изчисляване на група ключови показатели на проучваните 
организации, а именно: 

- показатели за ефективност; 
- ключова публична инфраструктура (PKI).5 
Най-често изчисляваните метрики са: 
 Разходи за единица продукт – Разходът на единица продукт е 

равен на средния разход, т.е. общите разходи, разделени на броя на 
произведените продукти за съответния период. Разходът за единица 
продукт може да се обозначи и като променливия разход за единица 
продукт + средния фиксиран разход на единица продукт. 

 Темповете на производителност – Динамиката на произво-
дителността се характеризира чрез темповете на нейното изменение за 
определен период от време. Сравнително най-точният метод за измер-
ване на темповете е натуралният, при който производителността на тру-
да (ПТн) се определя като произведена продукция за единица време (в 
натурални измерители) по формулата: 

 
ПТн = Qн / Т или ПТн = Qн / Бр (1) 
 

където: 
Qн – обем продукция в натура 

                                                 
5 PKI се използва за доказване на автентичност на участника в трансакцията, дали той е 
този, за когото се представя. Целта на PKI е да улесни сигурен електронен трансфер на 
информация за редица мрежови дейности, като електронна търговия, интернет банкиране 
и др. Той е необходим за дейности, където простите пароли са неадекватен метод за иден-
тификация и се изисква по-строго доказателство, за да се потвърди идентичността на стра-
ните, участващи в комуникацията, и за валидиране на информацията (Вж.: What is a Public 
Key Infrastructure – A Simple Overview. April 17, 2015. [online]. https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Public_key_infrastructure). 
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Т – времето за производство на тази продукция 
Бр – броят на ангажираните в производството работници 

 
Тук е моментът и за проверка на валидността на селектира-

ните данни, като е възможно да се наложат известни промени след 
първоначалната информация. 

 Ключови индикатори за ефективност 
Ключовият индикатор за ефективност (KPI) е вид измерване на 

ефективността, чрез който се оценява успехът на дадена организация 
или на определена дейност в нея. Това са тези количествени метрики, 
които измерват ефективността от дейността на организацията и степента 
на развитие на предварително заложените цели и приоритети. 

Правилният подбор на КPI изисква отлично познаване на органи-
зацията и важните за нея звена, което е пряко свързано с точния подбор 
на екипа за измерване на ефективността. От особено значение са и из-
ползваните техники за оценка на текущото състояние на бизнеса и него-
вите ключови дейности. Възможен вариант за избор на КPI е прилагане-
то на рамка за управление, като Балансираната система от показате-
ли за ефективност (BSC).6 

 Категоризация на индикаторите за ефективност 
Ключовите индикатори за ефективност определят набор от 

стойности, спрямо които се извършва измерването. Този набор от 
стойности се подава към системи, които отговарят за обобщаване на 
информацията и се наричат „индикатори“. Те могат да бъдат обобщени в 
следните подкатегории: 

- Количествени индикатори – могат да бъдат представени в брой 
(с цифри); 

- Качествени индикатори – не могат да се представят като цифри 
(в брой); 

- Водещи индикатори – които могат да прогнозират изхода на 
процеса; 

- Индикатори, отчитащи забавяне – които представят успех или 
провал; 

- Показатели за вложените ресурси – които измерват количество-
то на консумираните ресурси по време на генерирането на резултата; 

                                                 
6 В литературата са описани различни системи за измерване на ефективността. Най-
популярна е разработената от Kaplan & Norton (1992), наречена „Балансирана система от 
показатели за ефективност“ (Balanced Scorecard (BSC), която е комбиниран запис и предс-
тавяне на финансови и оперативни показатели за ефективността на организацията. Финан-
совите измерители се отнасят до резултатите от действията, които вече се прилагат, а екс-
плоатационните или оперативните измерители определят бъдещата икономическа ефек-
тивност на организацията. Данните от измерването са агрегирани в „балансирана карта“, 
която позволява само записът на ограничени данни, за да се избегне прекомерната и не-
нужна информация. Balanced Scorecard буквално може да бъде преведено като „карта от 
балансирани показатели на дейността“, което подчертава комплексния и обвързан харак-
тер на използваната в картата съвкупност от измерители. 
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- Процесни индикатори – които представят ефективността или 
продуктивността на процеса; 

- Продуктови индикатори – които отразяват изхода или резулта-
тите от дейността на процеса; 

- Практически индикатори – които си взаимодействат със същес-
твуващите в организацията; 

- Насочващи индикатори – определящи дали дадена организация 
е постигнала подобрение, или не; 

- Финансови индикатори – използвани в измерването на ефек-
тивността и при разглеждане на оперативния индекс. 

Ключовите индикатори за ефективност са цели, които добавят 
най-голяма стойност за бизнеса. Познати са още и като „критични фак-
тори за успех“(CSF). 

 Релация ключови индикатори за ефективност (KPI) – 
критични фактори за успех (CSF) 

Критичните фактори за успех са елементи, които имат важно зна-
чение за ефективността на стратегията, тъй като те я задвижват напред. 
Основният въпрос тук е: „Защо клиентите избират нас?“, като отговорът 
всъщност е критичен фактор за успех. Що се отнася до ключовите ин-
дикатори за ефективност, това са измерители, които представят количес-
твено обектите, целите и задачите на мениджмънта и така дават въз-
можност за измерването на стратегическата ефективност. 

Ключовите етапи при идентифицирането на KPI са: 
- предварително определяне на бизнес процеса; 
- определяне на изисквания относно бизнес процесите; 
- количествено/качествено измерване на резултатите и сравнява-

не с поставените цели; 
- проучване на несъответствия и промени в процесите или ресур-

сите за постигане на краткосрочните цели. 
Ключовите показатели на ефективността се използват от органи-

зациите както за измерване на напредъка относно постигането на стра-
тегическите приоритети, така и за оценка на приноса на служителите за 
реализация на общата корпоративна цел. 

При формиране на съвкупността от ключови индикатори за ефек-
тивност в една организация може да се приложи и методът SMART. Тази 
абревиатура означава, че измерването трябва да има определена спе-
цифична (Specific) цел за бизнеса, която да е измерима (Measurable) и да 
се постигнат реални стойности на KPI. Определените норми трябва да 
бъдат постижими (Achievable), подобрението на KPI трябва да е реле-
вантно (Relevant) на успеха на организацията, а времето трябва да бъде 
поетапно разпределено (Time phased). Това означава, че стойността или 
резултатите са обвързани с предварително определен период. 

 Балансирана система от показатели за ефективност (BSC) 
Балансираната система от показатели за ефективност е широкоиз-

ползвана рамка за управление на измерването на ефективността. Тя да-
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ва цялостна представа за организацията, като едновременно разглежда 
четири важни перспективи (финансова, клиенти, вътрешни процеси, 
иновации и обучение). Освен като рамка за измерване, балансираната 
система от показатели за ефективност е призната и като система за стра-
тегическо управление. 

Въпреки значителния успех на балансираната система от показа-
тели за ефективност тя не обяснява напълно факторите, които водят до 
отлична производителност, и начина, по който са свързани един с друг. 
Това може да се постигне само чрез изграждане на рамка, която включ-
ва критичните фактори за успех и използва математически модел за 
описване на вградените взаимоотношения. 

Изхождайки от възможностите и ограниченията на балансираната 
система от показатели за ефективност, може да се предложи бенчмар-
кинг методика, която да подобри подходите, интегрирани с процеса на 
стратегическото управление. Това е полезно при развитие на стратеги-
ческо мислене и конкурентна способност на служителите. 

 Нормиране на данните 
След като организацията е идентифицирала променливите величи-

ни и е определила метриките за ефективност, избрала е методите за селек-
тиране на информация и е събрала вътрешни и външни данни, вече могат 
да се обобщят и документират констатациите. Без значение колко внима-
телно е направен изборът на партньори, винаги може да се получи разми-
наване между организацията бенчмаркер и някои от другите участници в 
бенчмаркинга. Поради тези различия обикновено се изисква преработка 
на данните, за да се избегнат неточни или грешни сравнения. В бенчмар-
кинга този процес се нарича „нормиране“ или „адаптиране“ на данните. 

 Планиране на посещение на място 
От особено значение за практическата реализация на бенчмар-

кинга е посещението на място в бизнес организацията. За постигане на 
максимални резултати от прекия контакт с други практики е наложител-
но процесът на посещение да бъде внимателно проектиран. Основните 
стъпки, които могат да се набележат тук, са: 

- разработване на въпросник за интервю; 
- създаване на мрежа от контакти с бенчмарките; 
- осъществяване на контакт с помощта на най-подходящите средства; 
- заявление за посещение на място за целите на бенчмаркинга; 
- договаряне на датата, часа и състава на групата за посещение; 
- подготвяне на екип за посещение; 
- подготовка на партниращата организация (изпращане на раз-

лични документи и въпросници, обясняващи какво точно ще се наблю-
дава или проучва); 

- осъществяване на посещението: наблюдение на работата и ана-
лизиране на потенциални пропуски в изпълнението – въпроси за изяс-
няване и потвърждаване на направените наблюдения; 

- изготвяне на доклад. 
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 Бенчмаркинг кодекс на поведение 
Кодексът на поведение е съвкупност от правила, които описват 

задълженията, свързани с „подходящото“ поведение на дадено лице, 
група или цяла организация. Основните понятия, залегнали в него, са 
„кодекс на честта“ и „морален кодекс“. Кодексът на поведение дава ня-
кои основни насоки за унифициране на взаимодействието на участни-
ците в бенчмаркинга. 

Съществуват два бенчмаркинг кодекса на поведение. И двата се 
стремят към постигане на ефикасен, ефективен и етичен бенчмаркинг. 

Първият кодекс е разработен от Американския център за про-
дуктивност и качество, Международната бенчмаркинг обменна къща и 
Института на Съвета за стратегическо планиране през 1993 г. и се нари-
ча APQC’s Бенчмаркинг кодекс на поведение. 

Вторият е Европейският бенчмаркинг кодекс на поведение, 
който е разработен от Европейската фондация за управление на качест-
вото и една малка група спонсориращи организации. Европейският ко-
декс е модифицирана версия на Американския кодекс, която включва 
изискванията на Закона за конкуренцията. 

Един от основните принципи на Кодекса на поведение е принци-
път за конфиденциалност, който включва: 

- Отношението на участващите лица и организации към придоби-
тата бенчмаркинг информация трябва да бъде поверително. Такава ин-
формация не трябва да бъде предоставяна на трети страни без предва-
рителното съгласие на бенчмаркинг партньорите, споделящи помежду 
си информацията. Когато се иска предварително съгласие, е необходимо 
ясно да се уточни каква информация трябва да бъде споделена и с кого. 

- Участието на дадена организация в проучване е конфиденциал-
но и не трябва да бъде съобщавано публично без нейно съгласие. 

Когато организациите реализират бенчмаркинг, се препоръчва те 
да четат, да разбират и да се съобразяват с Кодекса на поведение, както 
и да информират своите бенчмаркинг партньори за него. 

1.3. Анализ 
Основните цели на анализа са: 
- Определяне на степента на пропуските и отклоненията между ор-

ганизацията бенчмаркер и организациите бенчмарки (респ. бенчмейкъ-
ри), като се използват описаните по-горе метрики на бенчмаркинга. 

- Идентифициране на благоприятните фактори или катализато-
рите на успеха, които са помогнали на организациите с най-добри 
практики в бенчмаркинга да достигнат ключовите фактори на успеха, 
довели до повишаването на ефективността им (Фигура 9). 

След като бъдат изчислени разликите и се открият източниците за 
успех на организациите с най-добра производителност, трябва да се 
предложат и промени в начина на функциониране на организацията. То-
ва се осъществява чрез изготвяне на доклад относно достигнатите заклю-
чения от бенчмаркинга, който да бъде предоставен на всички участници. 
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Фигура 9. Анализ на данни 
 

 
 
Източник: Собствена разработка. 
 
Трябва да се отбележи, че дълбочината на анализа и нивото на 

проучването на данните могат да се различават значително в различни-
те сфери на прилагане на бенчмаркинга. Това зависи от: 

 политиката на компанията бенчмаркер; 
 изискванията на клиента; 
 цената на бенчмаркинга; 
 уменията на консултантите. 
В идеалния случай докладът трябва да представлява пълно функ-

ционално оценяване, което да се опира на анализа на различията. В не-
го трябва да се съдържат конкретни препоръки за промени, опирайки 
се на целите и резултатите на другите организации. 

Като основни стадии на анализа можем да посочим: 
 организиране и графично изобразяване на данните с цел да се 

идентифицират съществените разлики в производителността (Фигура 10); 
 нормиране на производителността в една обща база на измерване; 
 сравнение на текущата производителност с тази на организации-

те бенчмарки; 
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Фигура 10. а) Проекция на празнина 
 

 
 

Фигура 10. б) Дилема на очакванията на клиент 
 

 
 
Източник: Operational excellence consulting. [online]. www.oeconsulting.com.sg. 
 
 идентифициране на съществените различия и определяне на ос-

новните причини за тях; 
 разглеждане на производителността във времеви хоризонт от 3 

до 5 години напред; 
 развитие и проучване – дискусия по възможните предположения; 
 отделяне на катализаторите за успех, свързани с подобряване на 

изпълнението и производителността на процесите; 
 оценка на естеството на тези катализатори и определяне на при-

ложимостта им в организацията; 
 изготвяне на доклад за всеки от участниците. 
 Цена на бенчмаркинга 
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Прилагането на бенчмаркинга предполага определена цена под 
формата на разходи, а именно: 

 разходи за посещения – включващи разходи за пътуване, хотел, 
храна, символичен подарък и загубено време за труд; 

 разходи на време – членове на екипа за бенчмаркинг инвести-
рат време в проучване на проблеми, намиране на лидерски организа-
ции, посещения и т.н. Това ги отделя от основните им задължения, за 
които може да се наложи назначаване на допълнителен персонал; 

 разходи за бенчмаркинг база данни – организациите, които са 
институционализирали бенчмаркинга в своята дейност, са констатирали 
полезността от създаването и поддържането на база данни. В тях се съх-
ранява информация за най-добрите практики до момента и организа-
циите, свързани с тях. 

Цената на бенчмаркинга може да бъде значително намалена чрез 
активното използване на интернет ресурси. Така се улеснява и работата 
по откриване на организациите еталони и свързаните с тях добри прак-
тики както на бизнес, така и на национално равнище. По този начин 
процесът на бенчмаркинга става много по-бърз и по-евтин. 

Разходите се изчисляват въз основа на броя на дните, необходими 
за прилагането на техниката. В Таблица 4 е представено примерно разп-
ределение на времевата рамка в човекодни, необходими за всяка стъп-
ка при прилагането на бенчмаркинга. 

Както е показано в таблицата, за висшето и средното управленско 
равнище са необходими от 10 до 29 човекодни, за консултанта – от 9 до 
11 дни, а за организацията партньор – от 4,5 до 7,5 човекодни. Като из-
вънредни за организацията се явяват пътните разходи и разходите за 
възнаграждение на консултанта. 

Контролът на разходите е възможен, когато бенчмаркингът се 
прилага последователно, без да е необходимо да се проучват много 
процеси едновременно. Време и пари могат да бъдат спестени и от доб-
ра подготовка. Това изисква внимателно анализиране на съответната 
област в организацията, от която ще бъдат идентифицирани процесите 
за сравнение. От особено значение за контрола върху разходите е и 
правилното планиране на посещението в организацията партньор. Въп-
реки това резултатите, които се постигат в процеса на прилагане на бен-
чмаркинга, са достатъчно основание за подобна инвестиция. Обикнове-
но от започването до приключването на един проект за действие и наб-
людение на напредъка се предвиждат 5 месеца или 21 седмици. За акту-
ализиране на референтните стандарти се изисква допълнително време, 
което зависи от различни фактори, като вида на процеса, непосредстве-
ността му и пр. 
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1.4. Определяне на цели и избор на най-добра практика 
На този етап се избира най-подходящата практика, която да се адап-

тира според нуждите и целите на организацията. Те трябва да са насочени 
към определено ниво на ефективност. Основните стъпки на този етап са: 

 дефиниране на цели, насочени към намаляване на разликата при 
ефективността спрямо организацията бенчмарк; 

 селекция на най-добрите практики и факторите за успех на про-
учването; 

 адаптиране на факторите за успех в културата и структурата на 
организацията; 

 подобряване на факторите на базата на наблюденията на екипа 
за по-добро интегриране на резултатите от новата процесна функция. 

1.5. Действие 
След подходящото проектиране следва фазата на реализирането 

на проектираните промени. Стъпките, които трябва да се следват тук, са: 
 създаване на официален план на действие за реализирането на 

подобренията; 
 получаване на съответното разрешение и административен кон-

трол на изисканите промени; 
 ангажиране на необходимите ресурси; 
 изпълнение на плановете, а където е необходимо, изпълнението 

може да се проведе пилотно. 
 Мониторинг и предефиниране 
Стриктното наблюдение на новия процес има за цел да потвърди 

и да гарантира, че направените промени са работещи и всяко подобре-
ние, породено от промените, е устойчиво. Мониторингът включва: съ-
биране на данни за обновения процес; оценка на напредъка; възмож-
ности за внасяне на изменения в съответните промени и повторение на 
тяхното изпълнение; събиране на данни и отчитане на подобрения нап-
редък. Мониторингът е много важен по две причини: 

 Първо, защото много пъти промяната в производителността не 
може да се разглежда и оценява в кратък период от време. За да изпол-
зват пълноценно резултатите от прилагането на бенчмаркинга, органи-
зацията трябва да има стандартни процедури за събиране и съхранение 
на данни, отнасящи се до активите, персонала, разходите за всяка 
дейност, ангажираното време в дейности (провеждане на процес или 
решаване на проблем) и пр. 

 Втората причина е човешкият фактор, който е склонен след 
определен период от време да се върне към познати и рутинни за него 
практики. Устойчивостта на промените, направени при прилагането на 
бенчмаркинга, трябва да се проверява редовно, за да се гарантира про-
дължаващото прилагане на най-добрите практики. 

1.6. Интеграция 
След прилагане на бенчмаркинга организацията трябва да си за-

даде два въпроса. Първият е дали новите практики са напълно интег-
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рирани в процесите. Отрицателният отговор изисква създаването на 
екип за решаване на проблемите, който да възстанови действието на 
първоначалните планове. Този екип трябва да осигури решения на 
проблемите, появили се в процеса на прилагане и мониторинг. След 
като организацията е започнала с прилагането на новите практики, 
следващият въпрос е дали е придобила лидерска позиция и до каква 
степен е увеличила конкурентоспособността си. 

Истинското лидерство произтича от непрекъснатия стремеж на 
организацията да отговори на нуждите на клиентите, като се идентифи-
цират процесите, чрез които се предлагат продуктите и услугите. Орга-
низацията трябва да обръща сериозно внимание и на намаляването на 
разходите и диференцирането на ползите, за да се достигне по-висока 
цена. В този смисъл бенчмаркингът се явява изключително ефективен 
управленски инструмент за придобиването на това абсолютно конку-
рентно предимство. 

 
ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА БЕНЧМАРКИНГА В ПРАКТИКАТА. 

РОЛЯТА НА БЕНЧМАРКИНГА В XEROX CORP. 
 
Един от най-известните и успешни примери за прилагане на бен-

чмаркинг описва опита на Xerox Corp. Това е първата организация, коя-
то прилага бенчмаркинг концепциите (д-р Robert Camp пише първата 
книга за бенчмаркинг през 1989 г.). Придобитият опит на Xerox Corp. в 
прилагането на бенчмаркинга прави организацията класически пример 
и еталон. На основата на примерите за прилагане на бенчмаркинга се 
появяват и многобройни публикации. 

Xerox Corp. е един от гигантите в информационните технологии 
(ИТ) с най-дълга история. Компанията е основана през 1906 г. и от дълги 
години доминира на пазара за копирна техника. Наред с това се счита и 
за пионер в прилагането на бенчмаркинга. 

Според Xerox „Бенчмаркингът е непрекъснат процес на измерва-
не на продукти, услуги и управленски практики за сравняване с най-
добрите конкуренти или с организации, заемащи лидерски позиции в 
отрасъла/индустрията”7. Според Financial Times „...силата на бенчмар-
кинга най-ярко се изразява в случая на Rank Xerox, в който представлява 
един от ключовите фактори на възраждането на организацията през 80-
те години на ХХ век“. 

Еволюцията на Xerox Corporation от 1906 г. до днес може да се 
раздели на пет основни стадия на развитие: 

(1) етап на формиране (1906 – 1959 г.); 
(2) етап на интензивен растеж (1960 – 1970 г.); 
(3) етап на устойчиво развитие (1971 – 1989 г.); 

                                                 
7 Camp, R. C. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior 
Performance. Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press, 1989, p. 36. 
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(4) етап на криза (1990 – 2000 г.); 
(5) етап на подем (2001 – до днес). 
a) Етап на формиране на организацията – това е етапът на 

създаването на организацията и началото на дейността ѝ. Структурата на 
организацията е неформална и ръководната позиция се заема от собст-
веника. Бюджетът на организацията не е голям и няма точно определе-
ни бизнес процеси. Когато паричният поток се увеличава и дейността се 
стабилизира, организацията преминава в следващия етап на развитие. 

На този етап за организацията е важно да позиционира продукта, 
който ще бъде предложен на потребителите. Тук е целесъобразно да се 
приложи продуктовият бенчмаркинг, който се интерпретира като рет-
роспективен анализ на продукта. 

Следвайки логиката на развитие, във фазата на формиране на орга-
низацията специалистите на Xerox проучват цената на производството на 
продуктите си по отношение на тази на своите конкуренти. За целта изби-
рат специфични конкурентни продукти, като се изследват силните и сла-
бите им страни и се сравняват с тези на Xerox. Като резултат от това орга-
низацията започва да произвежда по-конкурентоспособни модификации. 
Прилагането на продуктовия бенчмаркинг помага на Xerox през 60-те го-
дини на ХХ в. да проектира и създаде редица търсени на пазара продукти. 

б) Етап на интензивен растеж – преминава се на фаза бурно 
развитие, бизнес процесите започват да се формализират, преодолява се 
недостатъкът на финансови ресурси. Пред организацията се откриват го-
леми перспективи и се определят областите на дейност. Тя се развива и 
расте, увеличава ръста на продажбите, увеличава персонала си, филиали-
те си, подразделенията и направленията на дейностите си. Започва да от-
деля особено внимание и на конкурентите, като анализира дейностите им, 
за да се позиционира добре на пазара. На този стадий от развитието ѝ за 
организацията е целесъобразно да прилага конкурентния бенчмаркинг. 

През 1979 г. Xerox Manufacturing Operations в САЩ първи прилагат 
конкурентния бенчмаркинг на практика. Те установяват, че японските им 
конкуренти (компанията Fuji) продават копирната си техника на цени, 
много по-ниски от производствената цена на техниката „Xerox“. Така за-
почва прилагането на конкурентния бенчмаркинг. Всички конкурентни 
копирни техники, намиращи се на пазара, са проучени и анализирани от 
гледна точка на цена, производствени разходи, дизайн и технически ха-
рактеристики. Резултатите от тези анализи потвърждават високата себес-
тойност на продуктите на Xerox в сравнение с японските продукти. Като 
пример могат да се посочат следните различия: 

 персоналът, зает с изработката на техниката в Xerox, е два пъти 
повече от този на преките конкуренти; 

 броят на продуктовите доставчици е девет пъти по-голям; 
 продукцията от поточната линия е десет пъти по-лоша; 
 дефектите на 100 машини са седем пъти по-лоши; 
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 времето за реализиране на продуктите на пазара е два пъти по 
дълго. 

Изхождайки от констатираните слабости, се взема решение за ши-
роко прилагане на бенчмаркинга във всички бизнес единици с цел на-
маляване на разходите, а оттам и на себестойността на продуктите. Иде-
ята е да се постигнат нивата на японските продукти. 

Топмениджърите на Xerox проучват не само техническите пости-
жения, но и новостите в областта на мениджмънта. Използването и при-
лагането на този опит позволява на Xerox да намали разходите за под-
дръжка, да увеличи продуктивността и ефективността си и значително 
да укрепи конкурентните си позиции.8 

в) Етап на устойчиво развитие – организацията продължава 
да расте, но темповете на ръста спадат. Формира се организационна 
структура, налице е прираст на продажбите и печалбата. Организацията 
достига върховите си позиции, след което започва етап на спад. 

На този етап организацията се стреми максимално да стабилизира 
своята дейност, като намали себестойността на продукцията за сметка на 
съкращаване на разходите и оптимално нормиране на дейностите. 
Обикновено промените на пазара влияят върху жизнения цикъл на про-
дуктите, което от своя страна ограничава предлагането им от страна на 
производителите. Това налага отделяне на специално внимание за ана-
лиз на бизнес процесите с цел увеличаване на ефективността в различ-
ните области от дейността на организацията. 

Изхождайки от тези съображения, през 1981 г. мениджърите на 
Xerox решават да разширят прилагането на бенчмаркинга във всички 
области на дейността. Анализирайки ефективността на бизнес процеси-
те, те полагат началото на нов етап в развитието на организацията. 

През този период Xerox става партньор на L. L. Bean (компания за 
продажба на дрехи по каталог), с която стартира прилагането на проце-
сен бенчмаркинг в областта на логистиката и маркетинга. Така той ста-
ва неразделна част от бизнес стратегията на Xerox, като се разработват 
почти 70 ключови процеса, по които провеждат бенчмаркинг. Органи-
зацията създава над 200 бенчмаркинг проекта, възприемайки най-
доброто независимо от индустрията, към която принадлежи. Тук могат 
да се посочат проекти, като American Express (за фактуриране и инкасо), 
Cummins Engines and Ford (за фабрично етажно оформление), Florida 
Power and Light (за подобряване на качеството), Honda (за развитие на 
доставките), Toyota (за управление на качеството), Hewlett-Packard (за 
научни изследвания и развитие на продукта), Saturn (подразделение на 
General Motors), Fuji Xerox (за производствени операции) и DuPont (за 
производствена безопасност). 

                                                 
8 История на корпорация Xerox. [онлайн]. http://www.fundinguniverse.com/ company-
histories/Xerox-Corporation-Company-History.html. 
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Обнадеждени от първоначалните отлични резултати, мениджърите 
на Xerox решават да включат бенчмаркинга в международната си прог-
рама за усъвършенстване. Така се разширява кръгът за търсене на парт-
ньори както от вътрешната или конкурентната среда на организацията, 
така и от всяка друга, която извършва подобна дейност. Успешната реа-
лизация на този проект доказва, че бенчмаркингът може да се използва 
и за непроизводствени процеси с партньори от различни отрасли. 

г) Етап на криза – този етап се характеризира с увеличаване на 
бюрокрацията, голямо количество ненужни процеси и спад на ръста на 
продажбите. Организацията е изправена пред избор: да се бори за оце-
ляване и да премине към по-високо ниво на развитие или да изпадне в 
колапс. 

Изхождайки от представените възможности, уместен вариант тук е 
прилагането на стратегически бенчмаркинг. Той представлява систе-
матичен процес, насочен към оценка на алтернативите, стратегиите и 
усъвършенстването на производителността, опирайки се на изучения 
успешен стратегически опит на организациите партньори. 

Възможността на организацията да се съхрани и да премине към 
следващия етап на развитие е да намери и предложи нови и привлека-
телни за потребителя продукти. Това ще ѝ предостави възможност да 
заеме отново позиция на пазара. 

За справяне с кризата Xerox разработва свой подход за бенчмар-
кинг, който не само идентифицира пропуските, но и проучва причините 
за високата ефективност на други организации (Фигура 11). Немалка 
част от тях са външни за индустрията на Xerox, но именно това довежда 
до разработването на революционни практики. 

д) Етап на подем – това е етапът на възраждане на организация-
та, справяне с трудностите, излизане на нови пазари и преминаване на 
качествено ново ниво на развитие. 

Това е етап, при който на преден план излиза прилагането на гло-
балния бенчмаркинг. Той може да бъде разглеждан в качеството му на 
инструмент за обмяна на опит и най-добри практики на глобално ниво. 
Прилагането на глобалния бенчмаркинг позволява на Xerox да се конку-
рира успешно на международните пазари. Глобализацията и техничес-
кият прогрес увеличават възможностите за международни проекти в 
областта на бенчмаркинга. 

След етапа на спад Xerox загубват голяма част от клиентите си. За 
да ги върне, корпорацията започва ценово да се конкурира в пазарни 
сектори, имащи потенциален ръст, като цветното принтиране и услугите, 
наред с компанията Canon. 

От всичко това следва изводът, че компетентността на мениджъ-
рите и грамотното прилагане на съвременните методи за управление 
помагат на компания Xerox да оцелее в етапа на криза на жизнения ци-
къл. Към настоящия момент тя продължава ефективно да се развива, 
прилагайки успешно техниката на бенчмаркинга. 
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Фигура 11. Оригинален бенчмаркинг модел на Xerox Corp. 
 

 
 
Източник: История на корпорация Xerox. [online]. http://www.fundinguniverse.com/ 

company-histories/Xerox-Corporation-Company-History.html. 
 
В развитие може да се прогнозира преминаването към шести 

етап, съответстващ на динамичното развитие на организацията и инсти-
туционализирането на бенчмаркинга в нея. Активното привличане на 
чужд опит позволява на организацията да ускори прогреса, да намали 
разходите, да увеличи печалбата, да оптимизира динамиката на структу-
рите и да избере стратегии за дейността на организацията. Така страте-
гическата цел на бенчмаркинга се явява усъвършенстването на бизнеса 
и увеличаването на ефективността и конкурентоспособността на органи-
зацията чрез търсене, адаптиране и прилагане на най-добрите практики. 

В съвременните условия на глобализация и произхождащата от 
нея ожесточена конкуренция бенчмаркингът се явява основен инстру-
мент за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на ор-
ганизациите. Това изисква той да бъде интегриран и формално институ-
ционализиран, като стане неразделна част от процеса на непрекъснато 
усъвършенстване и динамично развитие на дейността. 
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Процесът на прилагане на бечмаркинг в Xerox Corp. 
Бенчмаркинг процесът, който прилага Xerox, е разделен на 5 фази 

– планиране, анализ, интеграция, действия и зрелост. 
Във фазата на планиране Xerox определят процесите и практики-

те, които представляват предмет на бенчмаркинга, избират бизнес орга-
низации (конкурентни и неконкурентни) и определят методите за съби-
ране на информация. Следва фазата на анализ, при която организацията 
локализира текущите пропуски и проектира желаните нива на произво-
дителност. 

Във фазата на интеграция се представят резултатите от проведе-
ния бенчмаркинг на заинтересованите страни. Същевременно се поста-
вят и конкретни функционални цели, които да помогнат за реализиране-
то на програмите за усъвършенстване. Навлизайки във фаза на дейст-
вие, се преминава към разработване на планове, наблюдава се постиг-
натото подобрение и се оценяват партньорите. При последната фаза, на 
зрелостта, след като организацията достигне лидерска позиция, новите 
практики се интегрират в процесите. 

Този иновативен подход на компанията Xerox довежда до разшире-
но прилагане на бенчмаркинга в по-широк диапазон на бизнес процесите 
на организацията.9 Въвежда се в употреба и „бенчмаркинг анализът”.10 

Xerox се превръща от организация, застрашена от изпадане от 
бизнеса (техният пазарен дял спада от 86 % през 1974 г. до едва 17 % 
през 1984 г.), в такава, призната за „световна класа“. Този процес на 
трансформация се развива едновременно в САЩ и Европа и отнема на 
Xerox цели осем години. 

По мнение на организацията прилагането на бенчмаркинга е от 
огромно значение за постигане на високо качество, увеличаване на 
ефективността и придобиване на конкурентно предимство. Той е и клю-
чов фактор за ограничаване на спада на пазарния дял, завръщане на 
организацията на пазара и завоюване на нови пазарни позиции. 

Благодарение на успеха на Xerox бенчмаркингът става известен в 
цял свят. Нарастването на популярността му от 1990 г., когато е имало 
само няколко публикации по темата, достига до над 350 разработки през 
1993 г. и запазва тази цифра до 2004 г. Изследване, направено през 2014 
г., показва, че популярността на бенчмаркинга се е увеличила с над 900 
публикации годишно. Това е доста необичайно, тъй като повечето тех-
ники за управление на качеството са популярни в продължение на ня-
колко години и след това известността им намалява. 

Първоначалното прилагане на бенчмаркинга в Xerox е базата за 
развитие на теорията и практиката. Резултатите, които биват публикува-

                                                 
9 Voss, C. A., V. Chiesa, P. Coughlan. (1994). Developing and Testing Benchmarking and Self-
assessment Frameworks in Manufacturing. – In: International Journal of Operations & 
Production Management, Vol. 14, No. 3, pp. 83 – 100. 
10 Shetty, Y. K. (1993). Aiming High: Competitive Benchmarking for Superior Performance. – In: 
Long Range Planning, Vol. 26, No. 1, pp. 39 – 44. 
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ни от организацията, предизвикват интерес към този нов инструмент и 
нова техника в света на бизнеса. Xerox става първата организация, спе-
челила двете престижни награди за качество – Malcolm Baldrige National 
Quality през 1989 г. и European Quality Award през 1992 г. Следвайки 
примера на Xerox, много организации включват бенчмаркинга в прог-
рамите си за непрекъснато усъвършенстване. 

 
Тенденции при прилагането на бенчмаркинг 

в български организации 
В България все още липсват задълбочени теоретични и практи-

чески разработки в областта на бенчмаркинга. 
В процеса на преход към пазарна икономика фирменият менидж-

мънт в България се ориентира към търсене на най-добри практики, кое-
то доведе до популяризиране на понятието „бенчмаркинг“ както в част-
ния, така и в публичния сектор. Използвайки бенчмаркинг методиката, в 
България се изграждат информационни системи, предоставят се услуги 
за достъп до лични данни на гражданите, плащат се данъци и осигуров-
ки по електронен път, променят се адреси, търси се работа, използват се 
модерни технологии (цифрови сертификати, интернет достъп, високоп-
роизводителен системен софтуер и пр.). 

Основно предизвикателство в използването на бенчмаркинга в 
България е характеристиката на фирмената структура. Според доклад на 
Министерството на икономиката и енергетиката през 2015 г. броят на 
големите бизнес организации е под 1 %, т.е. икономиката е изградена от 
малки и средни организации (МСО), които представляват 99 % от всички 
фирми. В МСО се наблюдава слаба приложимост, а до известна степен и 
незаинтересованост към възможностите, които предлага бенчмаркин-
гът. Това се дължи на липсата на време, мотивация, капитал и знания 
от страна на малките организации. 

Българските МСО все още не са достигнали онова равнище на 
бизнес развитие, при което да могат да анализират ползите от прилага-
нето на бенчмаркинга. Те не осъзнават възможностите за използването 
му като инструмент за повишаване на ефективността и конкурентоспо-
собността си, в т.ч. възможностите за увеличаване на износа, ефективно-
то планиране на производството, усъвършенстването на трансфера на 
нови знания, специализирани индустриални практики и др. 

Въпреки ограничеността на познанията за начините на прилагане 
и ползите от използването на бенчмаркинга могат да се посочат някои 
примери за отделни елементи, които са заимствани от тази управленска 
практика. Те се прилагат в различни организации от здравната и обра-
зователната сфера, но все още е трудно да се говори за бенчмаркинг 
като интегрирано и институционализирано организационно действие. 

Що се отнася до организациите в публичния сектор, прилагането 
на бенчмаркинга е свързано с редица трудности. Съществен проблем 
може да се породи от действието на фактора мотивация и мотивационни-
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те механизми в публичната администрация. За разлика от служителите в 
бизнес организациите, административните служители са по-резервирани 
и слабо заинтересовани от измерването на резултатите от дейността им. 

Не трябва да се пренебрегва и вариантът бенчмаркингът да не бъде 
използван като инструмент за идентифициране и прилагане на най-
добрите практики, а като средство за контрол и налагане на санкции. В 
този смисъл от особено значение за въвеждането му в публичния сектор 
е да се осигури подкрепата на ръководството на административната еди-
ница. Така ще се гарантира основното предназначение на бенчмаркинга 
като инструмент за подобряване на качеството на продуктите или услуги-
те на организацията чрез изучаване и прилагане на опита на най-добрите. 

В заключение отново ще подчертаем потенциала на бенчмаркин-
га за натрупване и усвояване на знания, които дават възможност на ор-
ганизациите да опознаят по-добре текущите процеси и да организират 
дейността си по по-ефективен и ефикасен начин. Бенчмаркингът е уп-
равленски инструмент, чрез който на базата на информацията за отлич-
на, добра или слаба производителност на организациите могат да се 
поставят ясни цели, да се проектират планове за действие и да се наме-
рят по-добри начини за изпълнение на задачите. Бенчмаркингът е при-
ложим в България, но за неговото овладяване и успешно приложение 
като управленски инструмент се изисква не само промяна в управленс-
ките нагласи и методи, но и силна подкрепа от висшия мениджмънт, ра-
дикална промяна на културната среда и организацията като цяло. 
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Abstract: The EU Forex Trading Mechanism (ERM 2) aims to prepare countries 

for euro area membership. In other words, it is like a „waiting room or an antechamber“ 
for the adoption of the euro that every country that wants to use the common European 
currency has to pass through. Bussetle bound our entry into the „waiting room“ in the 
membership package and in the banking union. 
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НЕОБРАТИМОСТ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

КЪМ ЕВРОЗОНАТА 
 
След членството в ЕС стратегическата цел пред България е да се 

присъедини към еврозоната, което следва да бъде последна фаза в проце-
са на европеизация. Затова са необходими още реформи в икономическа 
насока, които да превърнат България в богата, но и стабилна държава. 

Валутнокурсовият механизъм на ЕС (ERM 2) има за цел да подготви 
държавите за членство в еврозоната. С други думи това е нещо като „ча-
калня, или преддверие“ за приемане на еврото, през което трябва да 
премине всяка държава, която иска да използва общата европейска ва-
лута. Всъщност за новите държави – членки на ЕС, изборът е значително 
ограничен – според правилата на ЕС те са задължени да станат членове 
на еврозоната. Единственото, което те могат да изберат, е кога да станат 
членове. Но и това не става автоматично, тъй като става въпрос за поли-
тическо решение, вземано от Съвета на министрите на ЕС. За тази цел 
първо трябва да бъде убеден Съветът на министрите на финансите на ЕС 
и Европейската централна банка (ЕЦБ), че страната е готова за членство в 
ERM 2. Това на пръв поглед изглежда лесно и едва ли не формално ре-
шение, но през последните години правилата в ЕС постоянно се затягат, 

                                                 
* Авторът е професор по финанси, парично обращение, кредит и застраховка, доктор по 
икономика, преподавател във ВУСИ – Пловдив. 
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особено що се отнася до малки и нови държави като България. Преди да 
влезем в чакалнята за еврото, трябва да сме сигурни, че Съветът на ми-
нистрите на финансите и ЕЦБ гледат положително на нашето влизане. 

Официалните намерения на България за осигуряване на необхо-
димата външнополитическа подкрепа за влизане в еврозоната бяха 
оповестени още през 2007 г. с договора за присъединяването ѝ към ЕС. 
От момента на приемането ни до днес рязко се промениха политическа-
та и икономическата среда в света и ЕС в частност. И докато на изпъл-
нението на поетите задължения за включването ни в Шенген се гледа 
като на абсолютна необходимост, отношението на експертите към 
включването ни в еврозоната е противоречиво. България не би могла да 
представлява какъвто и да е риск за еврозоната най-малкото заради 22-
годишния валутен борд и силните икономически показатели на страна-
та, които отговарят на критериите за членство в еврозоната. Като цяло 
България получава подкрепа за намеренията си, макар и не всички 
държави – членки на Единния валутен съюз, да се чувстват комфортно с 
идеята за присъединяването на страната ни. И това е така, тъй като Бъл-
гария има фискален излишък, инфлацията е под контрол, а страната ни е 
една от най-слабо задлъжнелите държави – членки на ЕС. Въпреки това 
според дипломати и банкери страната трябва да продължи да реформи-
ра малката си икономика, за да доближи ниския стандарт на живот до 
по-богатите държави в Съюза. Няма конкретна дата, на която България 
да премине към еврото, но се смята, че присъединяването към ERM 2, 
известно още като „чакалня, или преддверие“ за еврозоната, с продъл-
жителност минимум две-три години, ще бъде добър сигнал за общата 
европейска идея, особено в контекста на брекзит. В този процес се 
очаква, че към България няма да бъдат отправяни неформални и не по 
правилата аргументи, които да оставят впечатлението, че сме третирани 
неадекватно и неравно с другите държави, както се случва с преговори-
те за включването в зоната „Шенген“. 

Бpюксел обвърза влизането ни в „чакалнята“ в пакет c членство и в 
Банковия съюз. Това обвързване би трябвало да го разбираме със сме-
сени чувства, т.е. в първия момент като обида и разочарование, че от 
години изпълняваме както Маастрихтските критерии, при това в пара-
метри, много по-добри от държавите – членки на еврозоната, така и 
всички принципи, залегнали в договора за функциониране на ЕС. И кога-
то с право поискахме да влезем в преддверието на еврозоната – в грубо 
нарушение на основния принцип на същия този договор, който гласи, че 
всички членки на ЕС са равнопоставени и трябва да бъдат третирани 
еднакво, да ни поставят допълнителни условия – първо банков съюз, 
после това, после онова, че и пътна карта за изпълнението им, след което 
може би преддверие – ERM 2. От дистанцията на времето може би става 
ясно, че поговорката „всяко зло за добро“ може да се сбъдне в нашия 
случай. Защото, макар и да е обидно онова, което ни карат да свършим 
като ангажименти, в крайна сметка е важно и полезно за България. 
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ЕК и ЕЦБ ще наблюдават приложението на тези ангажименти и ко-
гато установят изпълнението им, ще бъде взето решение за присъеди-
няване на нашата страна към чакалнята на еврото. Решението ще се ос-
новава на оценката на ЕЦБ, изготвена по правната рамка. Това означава 
България да се присъедини едновременно към чакалнята и към Банко-
вия съюз. Може да се очаква ЕЦБ да изготви оценката си в срок около 
година след получаването на официалното искане на България за за-
дълбочено сътрудничество с банката, което е месец юли 2018 г. Това 
може да се възприема за начална дата на сътрудничеството и прилага-
нето на последвалите препоръки, като в направено изявление българс-
ките власти се призовават да приложат задълбочените реформи, залег-
нали в механизма за сътрудничество и проверка, заради важността им 
за стабилността и целостта на финансовата система. Занапред ще се 
прилагат сходни изисквания към държавите в ЕС, които искат да пристъ-
пят в чакалнята на еврото, на основата на еднаквото отношение. 

Очаква се страната ни да бъде приета след около година, след 
като завърши мониторингът над икономиката ни и бъде дадена 
оценка на напредъка. Според експерти реалистично е България да 
приеме еврото не по-рано от 2022 г. 

 
УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ БЪЛГАРИЯ, 

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ ERM 2 
И ЕВРОПЕЙСКИЯ БАНКОВ СЪЮЗ 

 
Няма да е пресилено да се каже, че след заседанието на Еврогру-

пата през юли 2018 г.1 България премина в нов етап на своята интегра-
ция в ЕС, сравним с решението за започване на преговори за присъеди-
няване към Съюза през 1999 г. Условията, на които следва да отговаря 
България за присъединяването ѝ към Валутния механизъм ERM 2 и Ев-
ропейския банков съюз, са: 

Първо. Практическите резултати, които страната ни трябва да 
постигне преди включването си в Еврозоната, е националната ни ико-
номика да поддържа показатели в съответствие с Маастрихтските 
критерии (The Maastricht Treaty 1992). Според последния конвергентен 
доклад (Convergent Report, may 2018) на ЕЦБ България се позиционира 
спрямо Маастрихтските изисквания по следния начин: 

С постигането на тези показатели можем да кажем, че страната ни 
покрива техническите критерии за членство, с което е постигнала мини-
малната задължителна конвергенция с държавите от еврозоната. 

 

                                                 
1 Финансовите министри на държавите от еврозоната. На заседанието на 12 юли освен 
българските представители присъстваха също така представители на Европейската цент-
рална банка и финансовият министър на Дания (като се има предвид присъствието на 
Дания от години в чакалнята на еврозоната, ERM II). 
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Второ. Присъединяването към Европейския банков съюз. Ев-
ропейският банков съюз има четири основни направления, които въз-
никват поетапно от 2014 г. до днес, а именно: 

 Единна нормативна рамка (Single Rulebook). Тя представлява 
набор от правила, които спомагат за сравнителния анализ и контрол 
върху националните банкови институции. Чрез нея се създават условия 
за сравнимост при третирането на основните банкови коефициенти, ка-
то адекватност, ликвидност и т.н. Те са основа за изграждане на остана-
лите три стълба на Банковия съюз. 

 Единен надзорен механизъм (Single Supervisory Mechanism) – 
ноември 2014 г. С него за първи път в еврозоната се създава мощна 
наднационална регулация над европейската банкова система. Неин су-
бект е ЕЦБ. Тя има за цел да хармонизира правилата и нормите и да на-
ложи всеобхватен общ подход при управлението на цялата европейска 
банкова система. Към 1 януари 2016 г. ЕЦБ следи 129 кредитни институ-
ции в държавите – членки на еврозоната, или това са 85 % от банковите 
активи. Като предварителна стъпка по пътя на тези отговорности ЕЦБ 
заедно с помощта на националните централни банки и одиторски ком-
пании проведе одит на активите и стрес тест за банкова устойчивост. 
Целта беше постигането на по-голяма прозрачност на счетоводните ба-
ланси на банките, за да се осигури надеждна отправна точка за прилага-
не на единния надзорен механизъм. 

 Единен механизъм за преструктуриране (Single Resolution 
Mechanism) – март 2014 г. Това означава, че вземането на окончателно 
решение за преструктуриране на дадена банка е поверено на един цен-
трален орган, наречен „Единен съвет за преструктуриране“ (ЕСП). На 
оперативно равнище решението се изпълнява в сътрудничество с наци-
оналните органи по преструктуриране. Създаден е и Единен фонд по 
преструктуриране (ЕФП), който се управлява от ЕСП. Предвижда се фон-
дът да достигне своето целево равнище от 55 млрд. евро през 2023 г. 
Това е приблизително 1 % от гарантираните депозити в еврозоната. 
Целта на механизма е да гарантира, че всяко преструктуриране се фи-
нансира основно от акционерите и кредиторите на банката без участие 
на държавни средства, а оттам и прехвърляне на финансовата тежест 
върху данъкоплатците (пример КТБ). 

 Единна схема за гарантиране на депозитите (Deposit 
Guarantee Schemes) – ноември 2015 г. Както е известно от националния 
ни опит, гарантирането на депозитите има за цел възстановяване на оп-
ределена сума от депозита на неговия собственик при изпадане във фа-
лит на дадена банкова институция. Единната система за гарантиране на 
депозитите се основава на съществуващите национални схеми за гаран-
тиране на депозитите. С тази стъпка на Европейския банков съюз се це-
ли успокояване на вложителите в случай на банкова финансова неста-
билност, предотвратяването на паника и възможна верижна реакция, 
която би донесла риск за цялата система. 
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Трето. Предусловия, на които България следва да отговаря. 
Никоя друга държава – кандидат за членство в еврозоната, до момента 
не е поемала ангажимент за предварителни условия. Големият залог 
е, че ние трябва да влезем във валутнокурсовия механизъм ERM 2 
и в Европейския банков съюз едновременно. Това е ново условие, 
т.е. правилата на играта се променят в движение. Има параметри, 
по които ние сме прилични, но има регулатори, които трябва да се поп-
равят. А България иска да влезе в еврозоната по една проста причина – 
чуждите регулатори да дойдат тук, при нас, за да се интегрираме на най-
високо равнище в европейския конструкт. 

От нас се иска участие в Европейския банков съюз, който досега 
беше задължителен само за държавите в еврозоната и препоръчителен 
за държавите кандидатки поне в създадените вече два стълба. Чрез 
Единния надзорен механизъм ЕЦБ контролира пряко големите банки и 
непряко – всички останали. Определено може са отбележи, че след фа-
лита на КТБ това условие е задължително за България и носи повече по-
зитиви, отколкото негативи, поради факта, че доверието към нашата 
банкова система след този случай е критично ниско. Вторият стълб – 
Единен механизъм за преструктуриране на банки, представлява система 
от правила и действия за намаляване на щетите при фалит на банка и 
притежава собствен паричен фонд, захранван със средства от банките, 
който поема част от разходите при фалит. Изисква се да се допълнят 
вътрешните регулаторни и надзорни мерки на БНБ, като се насочат към 
цялата банкова система, а не само към отделни банки, както беше досе-
га. По този начин освен капиталовия контрол върху банките БНБ ще за-
сили контрола и върху кредитополучателите. Полезно и необходимо за 
финансовата ни система е изискването за засилване на надзора върху 
небанковия финансов сектор – застрахователите, пенсионните фондове 
и инвестиционните посредници. Наложително е да решим и други два 
проблема, посочени от ЕК: законово усъвършенстване на процедурата 
по несъстоятелност и засилване на мерките срещу прането на пари, как-
то и подобряване на управлението на държавните предприятия, които 
формират лоши финансови резултати и са постоянно консуматори на 
публични средства. Друго, което се изисква, е засилване на рамката на 
надзора в банковия сектор чрез „тясно сътрудничество“ с ЕЦБ и предп-
риемане на необходимата подготовка в съответствие със съществуващи-
те процедури чрез извършване на редица промени в националното за-
конодателство; подобряване на макропруденциалната рамка чрез въ-
веждане на макропруденциални инструменти в Закона за кредитните 
институции, позволяващи налагането на системно ниво на изисквания 
към кредитополучателите; засилване на надзора върху небанковия фи-
нансов сектор (пенсионните фондове и застрахователните дружества) и 
отправяне на препоръки, свързани с преодоляването на несъответстви-
ята между българското законодателство и най-добрите международни 
практики, а впоследствие и изготвяне на законодателни текстове в съот-
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ветствие с насоките на ОИСР; ратифициране от Народното събрание на 
споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на внос-
ки в Единния фонд за преструктуриране. 

Изпълнението на изброените по-горе мерки са свързани със спаз-
ването на предварително поетите ангажименти в различни области на 
политиката. Очакването е този процес да отнеме една година – от юли 
2018 г. до юни 2019 г., и през юли 2019 г. страната да се присъедини 
едновременно към Европейския банков съюз и чакалнята за еврозоната, 
ERM 2, а като краен резултат след изпълнение на всички критерии за 
конвергенция в съответствие с чл. 140 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз в България да се въведе еврото. 

Договарянето на тези предварителни условия (известни също и 
като „пътна карта“) де факто цели да отговори на притесненията на тези 
държави от еврозоната, които имаха най-силни резерви към приемане-
то на България. 

Не е тайна, че основните притеснения бяха и остават по линия на 
надзора над банковия сектор в страната. В един момент от преговорите 
това доведе и до поставянето на предварително условие към България 
за присъединяване към Европейския банков съюз преди приемане в 
чакалнята на еврозоната. България до последно се противеше на това 
условие и заявяваше готовност да започне процес на присъединяване 
към Банковия съюз веднага след като бъде допусната в чакалнята. В 
крайна сметка компромисното решение явно е било двата процеса да 
бъдат обвързани и присъединяването към Банковия съюз и чакалнята 
да се случи едновременно тогава и само тогава, когато България е гото-
ва за Европейския банков съюз. 

Освен ангажимента за засилване на банковия надзор чрез „тясно 
сътрудничество“ с ЕЦБ и други мерки за банковия сектор, в списъка на 
ангажименти, които България поема, присъстват и следните точки: 

1) засилване на надзора над небанковия финансов сектор – пен-
сионните фондове и застрахователите, чрез няколко конкретни мерки 
(редовно докладване по план за действие, приемане на нови насоки за 
оценка на активите и пасивите и въвеждане на надзорна система, съоб-
разена с риска); 

2) адресиране на слабостите в процедурата по несъстоятелност, 
включително и в съдебната ѝ фаза; 

3) засилване на правната рамка срещу прането на пари в унисон 
с последните европейски директиви в тази насока; 

4) подобряване на управлението на държавните предприятия. 
Любопитно е, че в официалното съобщение на Еврогрупата след 

срещата през юли 2018 г. присъства и още нещо, което не се отбелязва в 
писмото от Министерството на финансите и БНБ. Това е изричното спо-
менаване на Механизма за сътрудничество и проверка в сферата на 
правосъдието, чрез който ЕК продължава да наблюдава България. И по-
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конкретно съобщението на Еврогрупата завършва със следното:2 „Ние 
призоваваме българските власти да изпълнят напълно реформите, наб-
людавани от Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка в 
сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организирана-
та престъпност в България, в светлината на тяхното значение за стабил-
ността и целостта на финансовата система“. Изглежда, няма да се разми-
нем и без по-дълбоки и убедителни промени в съдебната власт от тези, 
които до момента виждаме. Споменава се, че при влизането във Валут-
ния механизъм ERM 2 страната ще поеме и нови ангажименти, т.е. този 
списък тепърва ще бъде допълван в процеса на присъединяване към 
самата еврозона. 

През изминалата една година българските власти трябваше да 
свършат много. Отдавна страната не е имала такава висока цел, за която 
трябва да провежда сериозни реформи. Последната такава „котва“ беше 
членството в ЕС, но от тогава външен натиск за по-дълбоки институцио-
нални промени не е имало. Ето че сега страната има златна възможност 
да си „оправи двора“ или поне да започне да го прави, която в никакъв 
случай не трябва да се изпуска. 

Времето е изключително малко и макар да се споменава „около 
година“, изпълнението на условията не е обвързано с ясен краен срок. 
Едната година е пожелателна и това означава, че накрая, през юли 2019 
г., страната или ще успее да убеди своите европейски партньори в го-
товността си, или ще бъде изхвърлена от центробежните сили в пери-
ферията на Съюза. Своеобразен краен срок за изпълнението на всички 
условия и положително решение е изтичането на мандата на Европейс-
ката комисия (на 31 октомври 2019 г.) и изборът на нова комисия, както 
и изтичането на мандата на Марио Драги на същата дата. 

Интересен е въпросът дали режимът на валутен борд отговаря на 
изпълнението на последния критерий, а именно спазването на нормал-
ните граници на колебания в съответствие с валутнокурсовия механи-
зъм ERM 2. Тъй като със Закона за БНБ българският лев е фиксиран към 
еврото, то участие във валутнокурсовия механизъм на ЕС (който предс-
тавлява валутен коридор от ±15 %) с подобен паричен режим бе дълго 
дискутирано в официалните и академичните среди в Европа. Любопитен 
е фактът, че вече е налице участие в ЕRМ 2 с валутен борд, тъй като Ес-
тония и Литва, които също прилагат режим на валутен борд, се присъе-
диниха към ERМ 2 в рамките на подготвителния етап за приемане на 
еврото. Това обаче не означава автоматично, че и България ще може да 
се присъедини към този механизъм с валутен борд, тъй като всяка дър-
жава се преценява индивидуално, въз основа на стабилността на нейния 

                                                 
2 На английски официалният текст е следният: „We call on the Bulgarian authorities to 
thoroughly implement the reforms monitored by the Commission under the Cooperation and 
Verification Mechanism in the areas of judicial reform and the fight against corruption and 
organised crime in Bulgaria, in light of their importance for the stability and integrity of the 
financial system“. 
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валутен борд. Независимо от този факт към настоящия момент парични-
ят режим в България е стабилен и перспективите за членство в ERМ 2 с 
валутен борд са значителни. 

Ние имаме валутен борд, нямаме проблем с динамиката на валут-
ния ни курс, така че в чакалнята за еврозоната може да постоим и по-
малко от необходимото време. Ако всичко върви, както трябва, с бъл-
гарската икономика, ако не влезем в друга икономическа и социална 
криза, тъй като монетарната политика и монетарните инструменти са 
едно, икономическата и социалната политика са друго, има различие 
между тях, те не действат в комплект, така че 2022 г. е най-ранната въз-
можна дата България да влезе в еврозоната, при положение че еврозо-
ната реши да ни приеме. 

Как трябва да премине левът в евро, ще има ли спекулации и вди-
гане на цените? Това най-малко може да ни смущава вдигането на цени-
те. Разбира се, че ще има инфлация. 

След 11 години пълноправно членство в ЕС България получи ясни 
гаранции за влизане в ERM 2 и по-късно в еврозоната. Многократно 
са повтаряни ползите от приемането на еврото. Според изявление на фи-
нансовия министър Владислав Горанов в началото на 2019 г. „най-крат-
кият път за влизане в еврозоната е престой две-три години в ERM 2 и 
после една година оформяне на всички формалности, като най-опти-
мистичната прогноза за замяна на лева с евро е 1 януари 2022 г.“. 

Общите очаквания след влизането ни в еврозоната са, че ев-
рото ще спомогне за засилването на интеграцията на България в 
Европа, а ЕЦБ ще осигури по-евтин ресурс за кредитиране, съответ-
но по-ниски лихви и на риска в банковата система, както и повече 
възможности за инвестиции. Въпросът е на каква социална цена и 
как точно ще бъде усвояван този ресурс. 

С влизането в еврозоната може да очакваме ценови промени, 
но те ще са част от доходната конвергенция. Това няма да са инфлацион-
ни процеси или спекула. Това ще са нормални процеси, които протичат 
на базата на икономическите процеси. Можем да очакваме известно по-
качване на инфлацията, нарастване на цените на потребителските стоки и 
услуги и оттам спад в потреблението. Опитът по присъединяването на 
други държави ясно показва, че инфлацията е един от очакваните шоко-
ве, които обаче са лесно управляеми и има множество механизми за това, 
но драстично поскъпване на цените няма да има. Относно опасенията 
за висока инфлация можем да вземем за пример последните 5 държави, 
влезли в еврозоната, в които инфлацията бе в рамките на 0,2 – 0,3 %. 

Ако България иска да участва пълноправно в живота на ЕС, вли-
зането в еврозоната ще ни даде възможност да бъдем част от клу-
ба, където се взимат сериозните решения в ЕС. 

Влизането в еврозоната: 
 означава, че страната ни ще трябва да адаптира нов ико-

номически модел, който да гарантира социална стабилност; 
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 ще спомогне за по-бързото преодоляване на бедността, но 
то няма как да се случи за няколко години. 

За да се случи всичко това, през лятото на 2019 г. България 
трябва да получи зелена светлина за присъединяване към ERM 2 – 
механизма, предхождащ еврозоната. 

Има няколко проблема, които са изключително сериозни. Едно от 
изискванията е валутният ни резерв да премине в ръцете на ЕЦБ, второ-
то е БЦБ губи изцяло своята независимост, БНБ губи изцяло своята неза-
висимост да емитира заеми, българските частни банки ще могат да кан-
дидатстват за заеми само пред ЕЦБ. Тоест това, което буди тревога, е 
слабостта на нашата икономика, нашата банкова система ще може ли да 
се справи с толкова железен стриктен механизъм, защото много държа-
ви в Европа не успяха да се справят. Така например Италия не успя. 

Не означава ли всичко това, че променяме изцяло банковия суве-
ренитет на Централната банка? 

Според нас това е притеснително, защото много по-удобно е да 
имате собствен валутен суверенитет, монетарен суверенитет, да имате 
право в условия на криза да си печатате собствена валута, отколкото да 
имате право да флуктуирате, т.е. да сменяте курса на тази валута съоб-
разно външната конюнктура на пазарите, съобразно кризите, които се 
проявяват, отколкото да стоите в ръцете на единен европейски валутен 
механизъм, губейки изцяло своя валутен суверенитет. Ние така или ина-
че вече сме загубили фискалния си суверенитет. 

Основателно стои въпросът има ли риск за валутния борд и какъв 
е той. 

Няма риск за валутния борд, ние автоматично ще преминем към 
еврото, когато това се случи. В този смисъл риск за валутния борд няма 
и сега. Ние имаме чужди резерви, които покриват около 146 % парите в 
наличност в България. 

Дали се очаква в близките години покачване на лихвите? 
Ние, като кандидатстваме за еврозоната, ще влезем в лихвената 

политика на еврозоната. За миналата и за тази година ЕЦБ обяви, че ня-
ма да има промяна на лихвения процент. Какво ще стане след 2022 г., 
отсега е трудно да се каже. Но и по принцип, дори да не го обвържем с 
тази тема, в България не се очаква покачване на лихвите, тъй като все 
още няма достатъчен капиталов ресурс. Повишаване на лихвите има 
тогава, когато ние целим да потиснем твърде многото пари на пазара, да 
потиснем прекаленото търсене на кредити, макар че в областта на жи-
лищните потребителски кредити има твърде голямо нарастване вече от 
порядъка на 6,6 – 7 %, но на този етап няма причини да се очаква пови-
шаване на лихвите в България. 

По отношение на времевата рамка за присъединяване на Бълга-
рия към еврото на този етап не можем да говорим за конкретна дата. 
Първата стъпка е да влезем във Валутнообменния механизъм 2, или 
т.нар. „чакалня“ на еврозоната. Като се има предвид, че българският лев 
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е обвързан с еврото, това не би трябвало да е много трудно. След това 
две години се намираме в чакалнята. През това време ЕК оценява про-
цесите на номинална конвергенция, след което ще има още една годи-
на, през която трябва да се вземе окончателното решение и да се из-
върши практическата подготовка, т.е., ако всичко е наред, за влизане на 
страната в еврозоната трябват общо минимум три години от момента на 
влизането в чакалнята. 

Реално тези, които ще усетят напрежение през следващите месе-
ци, са банките и държавната администрация. С подаването на искането 
за влизане в Европейския банков съюз България се съгласява БНБ да 
предоставя на Европейската централна банка цялата информация за 
всички институции, които надзирава. Това включва и конфиденциална 
информация, която ЕЦБ би поискала за целите на „задълбочена оценка“ 
на банките и като цяло за оценяване на искането. България е поела ан-
гажимент по приемане на нужните промени в законодателството така, 
че решенията на ЕЦБ да стават обвързващи и БНБ да следва всички инс-
трукции, насоки и мерки спрямо банките, върху които е поела надзора, 
както и общите насоки за останалите кредитни институции. 

Европейската комисия предлага техническа и финансова помощ 
на държавите, които искат да въведат еврото, чрез конкретни стъпки за 
задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, които трябва да бъ-
дат предприети през следващите месеци. Създаден е Европейски пари-
чен фонд, който да подпомага държавите в затруднено финансово по-
ложение. За държавите, които имат желание да влязат в еврозоната, ЕК 
предвижда още преди тяхното присъединяване да ги подпомогне чрез 
подходящи предприсъединителни инструменти, вкл. техническа помощ. 

България чака „зелена светлина“ за приемане в ERM 2 през втора-
та половина на 2019 г. Това би следвало да се случи едновременно с 
установяването на „тясно сътрудничество“ с Европейската централна 
банка и приемането ни в Банковия съюз. Тези обстоятелства обаче зави-
сят до голяма степен от успешното приключване на прегледа на активи-
те и стрес тестовете в шестте български банки – УниКредит Булбанк, 
Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, 
Централна кооперативна банка и Инвестбанк. ЕЦБ назначи одитори от 
Ernst&Young и PriceWaterhouse Coopers, които да проверят състоянието 
на качеството на активите. Този преглед може да бъде допълнен след 
придобиването на Банка Пиреос България от Юробанк България АД 
(Пощенска банка), ако се установи, че новата структура е значима за 
българския пазар. 

Диалогът между ЕК, ЕЦБ и правителството е конструктивен и ако 
нещата прогресират, както досега, страната може да очаква, че ще полу-
чи положителна оценка през втората половина на годината за присъе-
диняване към ERM 2 и Банковия съюз едновременно. 

И ако това се случи, най-оптимистичният срок за въвеждане на 
еврото в България ще е от 1 януари 2022 г. 
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Влизането във валутния съюз ще донесе някои икономически 
ползи за страната, включително и ниски лихви, по-ниски разходи за об-
мен на валута, намаляване на разходите за пътуванията на гражданите и 
бизнеса и също така ще бъде позитивен фактор за привличането на 
чуждестранни инвеститори, както и за кредитния рейтинг на страната. 

Присъединяването към ЕRM 2 ще има позитивен ефект върху ико-
номиката, тъй като кредитните агенции вече са потвърдили, че успешното 
приключване на процеса ще бъде най-важният фактор за повишаване на 
кредитния рейтинг на страната. Присъединяването към еврозоната не 
може да бъде заместител на добрата макроикономическа политика и на 
добрите бизнес практики. Ако една държава не се съобразява с това, тя 
може да катастрофира финансово, независимо дали е във, или извън ев-
розоната. Постоянната величина е добрата макроикономическа политика 
със стабилност на фиска, паричния режим, силните институции и добрите 
бизнес проекти. Ако тези условия са налице, тогава еврозоната ще бъде 
катализатор за постигане на социален и икономически просперитет. 

Първата стъпка за ERM 2 е да получим уверение от ЕЦБ след 
приключването на проверките в банковия сектор, че те са готови да ус-
тановят „тясно сътрудничество“ с БНБ. В същото време България трябва 
да е изпълнила и другите ангажименти в сферите на банковата несъсто-
ятелност, прането на пари, управлението на държавните предприятия. 

ЕЦБ и ЕК ще наблюдават ефективното изпълнение на тези анга-
жименти в рамките на съответните им области на компетентност, пред-
видени в договорите и вторичното законодателство. След като дадоха 
положителна оценка, държавите от ERM 2 ще вземат решение относно 
официалното заявление на българските власти за участието в ERM 2. 
Решението ще бъде свързано с решението на ЕЦБ за тясно сътрудничес-
тво при пълно спазване на условията, посочени в правната рамка. Това 
би означавало, че България ще се присъедини едновременно към ERM 2 
и Банковия съюз. От ЕЦБ може да се очаква да приключи цялостната си 
оценка в рамките на приблизително една година след официалното за-
явление за тясно сътрудничество от страна на България и нейното ре-
шение може да даде началото на тясно сътрудничество в зависимост от 
напредъка на България в изпълнението на възможните мерки, изисква-
ни във връзка с резултатите от цялостна оценка. 

Съгласно съответното вторично законодателство България ще 
участва и в механизма за единна резолюция (включително Фонда за 
единна резолюция) от датата на влизане в сила на решението на ЕЦБ за 
тясно сътрудничество. Следователно от тази дата България следва да 
бъде обект на задълженията, произтичащи от Междуправителственото 
споразумение за трансфер и взаимно сътрудничество между вноските 
във Фонда за единна резолюция, и по-специално задължението за прех-
върляне на тези вноски към Фонда за единна резолюция в съответствие 
със съответните разпоредби от него. На тези последици се очаква Бъл-
гария да предприеме всички необходими стъпки, за да ратифицира и 
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депозира инструмента си за ратификация своевременно, преди да влезе 
в сила решението за тясно сътрудничество. 

В съответствие с миналата практика България се очаква да поеме 
допълнителни ангажименти в момента на присъединяване към ERM 2 с 
цел постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване 
до момента на въвеждане на еврото. 

Призовават се българските власти да осъществят изцяло монито-
рираните от Комисията реформи в рамките на механизма за сътрудни-
чество и проверка в областта на съдебната реформа и борбата срещу 
корупцията и организираната престъпност в България с оглед на тяхното 
значение за стабилността и целостта на финансовата система. В бъдеще 
се очаква да се следва подобен подход за държавите членки, които же-
лаят да се присъединят към ERM 2, в съответствие с принципа на равно 
третиране. 

Еврокомисията е готова да отвори врата за България, Румъния и 
Хърватия към чакалнята на еврозоната и, изглежда, те ще са следващите 
три държави, които ще попълнят еврозоната. Именно въвеждането на 
еврото бе водеща тема у нас от началото на 2019 г. най-вече заради ви-
зитата на заместник-председателя на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис, който отговаря именно за Европейския валутен съюз. 

Румънското правителство съвсем скоро ще изпрати до Брюксел 
план-графика за въвеждането на единната европейска валута през 2024 
г. В миналото румънската централна банка изказваше сериозна пред-
пазливост по отношение на еврото, подчертавайки необходимостта 
първо да достигне определена степен на реална конвергенция, включи-
телно и БВП на глава от населението, от най-малко две трети от средно-
то ниво във валутния съюз. Банковият регулатор в Букурещ е представял 
становища, че преждевременното приемане на еврото би генерирало 
сериозни сътресения и влошаване на стандарта на живот. Сега обаче 
централната банка подкрепя плановете на румънското правителство за 
присъединяване към еврозоната. Хърватското правителство също анон-
сира плановете си да се присъедини към предварителния механизъм 
ERM II през 2020 г. 

 
АРГУМЕНТИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ERM 2 

 
Влизането в чакалнята ERM 2 е като приемането в елитен универ-

ситет – дава много повече възможности за бъдещо развитие. 
През далечната 2004 г. малката балтийска страна Литва влезе в ча-

калнята на еврозоната ERM 2. Два пъти се опита да влезе в еврозоната и 
накрая успя, но това се случи едва през 2015 г. Повече от десетилетие 
измина от влизането на Литва в чакалнята до приемането в еврозоната. 
Съседна Латвия прекара близо 9 години в чакалнята, а дори балтийското 
чудо Естония имаше нужда от около 7 години, за да се класира за евро-
зоната. Съдейки от балтийския опит – а той е най-скорошен за еврото, 
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престоят в чакалнята на еврозоната е доста по-дълъг от минималните 
изискуеми 2 години и може да продължи дори десетилетие. 

Какво означава всичко това за нас? Много просто: ако трябва да 
стоим десетилетие в чакалнята, то по-добре да влезем веднага, за да те-
кат сроковете. 

Тук пуристите ще възразят, че названието „чакалня“ не е съвсем 
точно, защото идеята не е да се чака. И ще бъдат прави. Смисълът на 
влизането във Валутния механизъм ERM 2 е подготовка за членство в 
еврозоната, с други думи ускоряване на реформите, повишаване на кон-
курентоспособността на икономиката, подобряване на инвестиционния 
климат. Ускоряването на реформите е една от големите ползи в ERM 2, 
защото повишава темповете на икономическото развитие и съответно 
подобрява доходите и жизненото равнище. 

Най-голямата световна рейтингова агенция Standard&Poor’s обя-
ви, че влизането на България в ERM 2 ще доведе до вдигане на кредит-
ния рейтинг на страната. Един вид влизането в ERM 2 е като приемането 
в елитен университет – дава много повече възможности за последващо 
развитие. С ERM 2 ще имаме печат на доверие пред външните анализа-
тори и инвеститори. А това е важно, за да се ускори растежът на иконо-
миката и доходите. 

С влизането в ERM 2 ще усетим ползите от еврозоната още преди 
да сме се присъединили към нея. Подобен период преживяхме преди 
десетилетие и половина, когато се подготвяхме за членство в Европейс-
кия съюз. Самото очакване, че скоро ще влезем в ЕС, доведе до увели-
чение на инвестициите, икономически растеж, работни места и по-
високи заплати. Същото ще стане и с ERM 2 – незабавен положителен 
ефект далеч преди да сме влезли в еврозоната. 

Това, че от ERM 2 има полза, доказва и примерът с Дания. Сканди-
навската държава стои в ERM 2 вече две десетилетия, въпреки че няма 
никакво намерение да влиза в еврозоната. За Дания ERM 2 не е чакалня 
за еврозоната – за Дания ERM 2 е начин страната да се възползва от 
много предимства на еврозоната, без да влиза в самата еврозона. След 
като богата и развита Дания вижда полза от членството в ERM 2, за Бъл-
гария това важи в още по-голяма степен. 

Влизането в ERM 2 има и чисто финансови измерения. В проекта 
на следващата европейска финансова рамка се залагат 2,2 млрд. евро 
финансиране за държави, които се подготвят за членство в еврозоната. 
С влизането в ERM 2 България ще си осигури достъп до тези допълни-
телни еврофондове – всъщност възможно е и всичките 2,2 млрд. да ос-
танат за България, защото средствата са само за държави, които полагат 
усилия за влизане в еврозоната. Това са над 4 млрд. лв., с които могат да 
се постигнат чудеса в реформите. 

Говорейки за финанси, не бива да пропускаме и основния инст-
румент на ERM 2 – валутните интервенции в подкрепа на валутите, учас-
тващи в ERM 2. В случай на криза Европейската централна банка оказва 
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автоматична и безлимитна подкрепа, а допълнително има и възможност 
за краткосрочно финансиране (над 1/2 млрд. евро за България). Но цел-
та на тези механизми не е да се ползват – всъщност самият факт, че ЕЦБ 
се ангажира с такава подкрепа, ще намали рисковете за страната. 

Сега, в добрите времена, кризите изглеждат някак далечно и по-
забравено и никой не мисли за тях, но подготовката е добре да се нап-
рави сега. Влизането в ERM 2 е солидна застраховка срещу тежки кризи. 
Например кризата, в която се намираше България между 2009 и 2014 г., 
щеше да свърши далеч по-бързо, ако бяхме в ERM 2. Пример: Литва, 
където кризата продължи само 1 – 2 години, след което страната се вър-
на към високи темпове на икономически растеж. 

Разбира се, кризите са нож с две остриета по въпроса за еврото, 
защото кризи имаше и в еврозоната. Много хора са скептични към вли-
зането в еврозоната именно заради кризата на еврото, най-вече заради 
кризата в Гърция. Питайте някой грък или италианец – сигурно ще ви 
каже, че въвеждането на еврото е довело до висока инфлация. Няма как 
да е иначе – при постоянни бюджетни дефицити и задлъжняване инф-
лацията изкуствено се раздува. Не е случайно, че в последно време кан-
дидатите за еврозоната прекарват по-дълго време в ERM 2 – именно 
заради поуките от Гърция сега изискванията са по-високи и се следят 
по-строго, съответно държавите се подготвят много по-добре. 

Последните приети държави от Източна Европа се справят отлич-
но в еврозоната, защото са подготвени. Нещо повече, за разлика от 
Гърция тези държави като цяло имат стабилна бюджетна политика, без 
големи дефицити и дългове (в България също е така). Икономическият 
им растеж е висок, дори често по-висок от онези държави, които оста-
наха извън еврозоната. Показателен е примерът със Словакия, която е в 
еврозоната, и със съседна Чехия, която не е в еврозоната. Словакия пре-
възхожда Чехия по темп на икономически растеж както през периода на 
членство в ERM 2, така и през периода на членство в еврозоната. За 
държавите от Източна Европа еврозоната помага – неслучайно повече-
то от тях вече са по-богати от Гърция. 

След като е толкова хубаво в ERM 2, тогава защо все още не сме 
влезли? И защо не са влезли други държави? Причината е, че вратата е 
заключена отвътре. От 14 години никой не е приет в ERM 2, и то не по-
ради липса на кандидати. Всичко беше замразено заради кризата в ев-
розоната и нуждата от вътрешни реформи в единната валута. Но сега 
има благоприятна възможност от гледна точка на добрата икономи-
ческа ситуация в Европа и подкрепата на Европейската комисия за 
влизането на България в ERM 2, още повече че България изпълнява 
всички критерии за членство в еврозоната, готова е да приеме и Бан-
ковия съюз, стига това да отвори вратите за ERM 2. Няма гаранция за 
успех, но въпреки това не бива да се изпуска благоприятният момент. 
От опит глава не боли. 
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БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА НАЙ-РАНО ПРЕЗ 2022 Г. 
 
Латвия е много добър пример за България по пътя ѝ към еврото, 

защото между двете държави има много общи неща. Една от разликите 
между България и Латвия е, че страната ни не е станала член на Валут-
ния механизъм 2 едновременно с присъединяването си към ЕС и това ни 
е поставило стъпка и половина назад в сравнение с държавите от пре-
дишното разширяване на ЕС. 

Глобалната финансова криза преди 12 години остави много нау-
чени уроци и държавите в еврозоната заедно с Европейската комисия и 
Европейската централна банка се опитват да се развиват устойчиво след 
края ѝ. Затова всяка държава, която желае да се присъедини към този 
клуб, включително и България, трябва да съблюдава новата реалност и 
да дефинира нови решения. Сред предизвикателствата пред страната ни 
се очертава преодоляването на негативното възприемане и предразсъ-
дъците за България. През последните над 20 години България е в усло-
вия на валутен борд, фискалната ни позиция е стабилна, бюджетното 
салдо през повечето години е положително и по време на кризата не 
сме разчитали на финансова помощ. По време на българското предсе-
дателство на Съвета на ЕС правителството взе решение да ускори про-
цеса на присъединяване към Икономическия и паричен съюз, защото 
имаме нужда да доведем европейската си интеграция до естествения 
край. За справяне с недоверието и негативното възприемане българско-
то правителството избра нов подход, с който да се засили процеса по 
присъединяване към еврозоната. 

Първата стъпка беше напасване към новата форма на Паричния 
съюз, част от която са Банковият съюз, мерките срещу изпирането на 
пари и несъстоятелността. Предприемат се усилия в тази насока чрез 
приемане на пътна карта, приемане на законодателни текстове, необхо-
дими за установяване на „тясно сътрудничество“ на БНБ с ЕЦБ. 

Нашата увереност е, че към края на юни 2019 г. ще постиг-
нем успех и ще преминем към следващия етап по пътя на присъе-
диняване към еврозоната в рамките на минималния срок от две-
три години престой във Валутния механизъм ERM 2. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Системите за защита на националната сигурност се състоят от дър-

жавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбрани-
телна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, 
правоохранителна и охранителна дейност. Специалните служби включват 
всички органи, които на законна основа имат право на специални дейнос-
ти, като използват присъщи само за тях средства и методи. Те са необхо-
дим атрибут на демократичната система и осъществяват дейността си по 
защита на националната сигурност самостоятелно и/или координирано в 
рамките на разузнавателната общност. В състава на разузнавателната об-
щност влизат организации, които имат законовото право да прилагат спе-
циални способи и средства, включително и специални разузнавателни 
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средства, за защита на националната сигурност. Освен това тези служби 
трябва да си сътрудничат с правоприлагащите органи и да им помагат при 
разкриване на извършителите на престъпления, свързани със сигурността, 
на базата на стабилни двустранни връзки с другите членове на разузнава-
телната общност. Разликата между двете горепосочени функции отразява 
необходимостта от деликатен баланс при определяне на мястото на даде-
на специална служба в рамките на системата за защита на националната 
сигурност. При определяне на ролите на службите за сигурност демокра-
тичните правителства трябва да осигурят справедлив баланс между задъл-
жението на държавата да защитава националната сигурност, от една стра-
на, и да зачита правата на човека и основните свободи, от друга [102]. При 
това трябва да се има предвид, че специалните служби се различават за-
бележимо от други структури на силовата среда, тъй като притежават спе-
циални пълномощия, предоставени от държавата. От друга страна е почти 
невъзможно упражняването на пълен контрол върху тях. Най-трудната 
задача за тези служби е да не губят ефективността на работата си заради 
проблема с опазването на тайната при контрола [56]. 

Всеки член на разузнавателната общност има специално място в 
системата за осигуряване на националната сигурност, което се свързва с 
разнородността на изпълняваните функции, значимостта, степента на 
откритост и др. [15]. Ролята и мястото на дадена специална служба в сис-
темата за защита на националната сигурност се определят от целите на 
функциониране в системата за сигурност и основните задачи за защита 
на националната сигурност, които се възлагат за изпълнение на конкрет-
ната служба, от разкритите от нея външни и вътрешни заплахи за нацио-
налната сигурност и от структурата на тази служба [5; 39]. Важно е да се 
отбележи, че с промяна на условията в държавите и в света периодично 
се променят и ролята и мястото на контраразузнавателните служби в ди-
хотомията национална сигурност – свобода и граждански права [56]. На 
Фигура 1 е показано мястото на органите за сигурност на войските в об-
щата система за защита на националната сигурност на държавата. 

За да се определи ролята на органите за сигурност на войските, е 
необходимо да се очертаят техните основни цели на функциониране и 
произтичащите от тях задачи [5; 39]. Ролята и мястото им зависят до го-
ляма степен от приетите концепции за национална сигурност и от роля-
та на законодателството като регулиращ фактор в управленския процес. 
Неговата стабилизираща роля в организацията на системите за нацио-
нална и вътрешна сигурност се изразява преди всичко в определяне на 
правния статут на отделните елементи в тях [29]. 

Съвременната система от органи, осъществяващи защита на нацио-
налната сигурност в демократичните държави, трябва да бъде балансирана 
и координирана. Принципът на разделение на властите изключва монопол 
и концентрация на власт чрез структурите за сигурност, както и постоянен 
контрол върху тях с цел използване на техните възможности в съответствие 
със закона и при зачитане на правата и свободите на гражданите [29]. 
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Ефективността на контраразузнавателната дейност, в т.ч. и на во-
енното контраразузнаване, влияе върху авторитета, позиционирането и 
финансирането на дадената служба, а при реформирането на службите – 
и върху новата роля и място на тези органи. Ефективността на дейността 
зависи от размера на държавата и нейното население, размера на подк-
репата, предоставяна от нейното правителство и гражданите, от качест-
веното ниво на персонала и оборудването на службата за сигурност на 
войските, от интензивността и уменията за скритите атаки от чужди раз-
узнавателни служби и партии, от нивото на взаимодействие и информа-
ционен обмен с други правителствени ведомства и агенции за защита на 
сигурността и с чуждестранни служби, от законовия мандат на службите 
и от много други фактори. Каквито и да са проблемите и тяхната тежест, 
всяка контраразузнавателна служба може да се справи с тях по-
ефективно, ако успее да съчетае две привидно противоположни качест-
ва – търпение и агресивност [103]. 

С цел анализ на ролята, мястото и задачите на органите на воен-
ното контраразузнаване (ВКР) у нас и необходимостта от усъвършенст-
ване на структурата и функциите им е целесъобразно да се анализира 
развитието на тези органи в различни държави. 

Поради сходството и влиянието в миналото върху органите на во-
енното контраразузнаване на България от страна на органите на Коми-
тета за държавна сигурност на СССР (на руски – КГБ СССР) е естествено 
да се разгледа развитието на органите на ВКР на държавите от постсъ-
ветското пространство – наследници на съответните органи на КГБ [16]. 
Постсъветското пространство, известно още като „държавите от ОНД и 
Прибалтика“, са всички независими държави, напуснали Съветския съюз 
по време и след разпадането му през 1991 г. 

 
ОРГАНИ НА ВКР В БИВШИЯ СССР 

 
Съюзът на съветските социалистически републики (СССР) същест-

вува от 1922 до 1991 г. и е съюз на 15 отделни съветски републики със 
силно централизирано управление, планова икономика и еднопартийна 
система (единствена партия – КПСС). Централен орган с водеща роля и 
място в партийното и държавното управление на системата за държавна 
сигурност на Съветския съюз, с права на съюзно-републиканско минис-
терство, играе КГБ на СССР [64], с огромна структура и личен състав [40]. 

Въпреки факта, че органите за сигурност на СССР през цялата му ис-
тория официално са в системата на изпълнителната власт, от 20-те години 
на XX в. те всъщност са подчинени на Политбюро на Централния комитет 
на РКП (б) – КПСС (през 1990 – 1991 г. – на президента на СССР). При това 
дори в периода на максимална концентрация на власт в ръцете на Йосиф 
Сталин той можел да делегира част от правомощията си да наблюдава 
работата на тези органи на един от членовете на Политбюро. Също така 
на ЦК е възложен ежедневният контрол на кадрите на всички ведомства, 
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включително и на държавния орган за сигурност, чрез съответен работен 
апарат – Отдел на административните органи на ЦК на КПСС [41]. 

Военното контраразузнаване, което е неразделна част от държав-
ното контраразузнаване, е дейност, извършвана от специални органи за 
защита на въоръжените сили и другите войски от чуждестранни органи. 
На 19 декември 2018 г. в Русия е отпразнувана 100-годишнината на безс-
порно най-ефективната руска контраразузнавателна служба – военното 
контраразузнаване [31]. Това едва ли е проява на верен исторически 
подход, тъй като основателите на ВЧК Дзержински и неговите най-близки 
сътрудници негласно използват за консултации някои от ръководителите 
на руските императорски специални служби, сред които е генерал-
лейтенант Владимир Джунковский, който през 1913 – 1915 г. е начело на 
Отделния корпус на жандармерията и безусловно знае за най-важните 
операции на руското разузнаване и контраразузнаване [54]. 

Но до началото на ХХ в. Руската империя няма добре организира-
но контраразузнаване, няма и специална военна контраразузнавателна 
служба. С борбата срещу чуждестранните шпиони са се занимават 
едновременно Генералният щаб на армията, полицията, жандармерията 
и граничната охрана [20]. 

През освободителната за България Руско-турска война 1877 – 1878 
г. с контраразузнавателна дейност се занимават служители на Отделния 
жандармерийски корпус, прикрепени към щаба на действащата армия. 
Интересен е българският принос в тази дейност. По времето, когато се-
далището на руския главнокомандващ е в Кишинев, там развива интен-
зивна дейност турският офицер от разузнаването Мехмед ага. Българинът 
Янко Костов помага да се обезвреди този отявлен агент. Освен че не са-
мо описва външния вид на турския резидент, той предоставя на руското 
командване и неопровержими данни за неговата дейност. Други българи 
– сътрудници на руското контраразузнаване, разкриват голяма група от 
девет турски агенти, които са се внедрили в търговското предприятие 
„Грегор, Хорвиц и Коган“, доставящо хранителни запаси и униформи за 
руската армия. Руското командване подготвя в най-строга тайна прех-
върлянето на армии през река Дунав. В последния момент, когато в Зим-
ница за операцията се подготвя дивизията на генерал Драгомиров, един 
контраразузнавач – българинът Николай Живков, обезврежда четирима 
турски агенти и тайната на предстоящата операция е запазена [36]. 

В края на XIX в. контраразузнаването е възложено на служители 
на Отделния жандармерийски корпус и на граничната охрана под общо-
то ръководство на старшите адютанти на разузнавателните отделения от 
щабовете на военните окръзи. От своя страна тяхната дейност се коор-
динира от Пето делопроизводство на Главното управление на Генерал-
ния щаб. Във Военното министерство същите офицери от Генералния 
щаб, които отговарят за разузнаването, извършват и контраразузнаване. 
До Руско-японската война през 1904 – 1905 г. контраразузнаването е 
изцяло в ръцете на политическата полиция (жандармерията), но като 
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допълнителна дейност. През войната в района на действащата армия 
контраразузнавателната дейност в значителна степен е децентрализира-
на. С това се занимават служители на жандармерийския корпус, прикре-
пен към щаба на главнокомандващия [21]. Едва през 1911 г. по заповед 
на военния министър са организирани контраразузнавателни отделения 
към щабовете на военните окръзи [37]. 

Това е само началото на организираната дейност на руското царс-
ко военно контраразузнаване. Но като цяло то влиза неподготвено в 
Първата световна война поради това, че ръководството на армията не 
оценява правилно необходимостта от формиране на органи за сигур-
ност на войските и заедно с това възлагане на борба с разузнавателната 
дейност на противника [33]. 

По време на Февруарската революция от 1917 г. в Русия още преди 
края на войната са уволнени офицерите от жандармерията, зачислени 
към контраразузнаването. След Октомврийската социалистическа рево-
люция от 1917 г. се организира нова служба за сигурност, т.нар. „Всеруска 
извънредна комисия за борба с контрареволюцията“ (ВЧК), а на 19 декем-
ври 1918 г. към нея се създават първите специални отдели (на руски – 
особые отделы) за контраразузнавателна защита на Червената армия. 

До разпада на Съветския съюз през 1991 г. контраразузнаването в 
Съветската армия, военноморските сили, граничните и вътрешните 
войски на МВР и войските на КГБ, както и на гражданския въздушен 
флот, е извършвано от специалните отдели и управленията на специал-
ните отдели на КГБ – наследник на органите за ВКР на ЧК. 

По мирновременните щатове на КГБ във всяко военно направле-
ние, военен окръг, флотове и военни обединения, несъвпадащи по тери-
тория със съответната съюзна република, съществуват т.нар. „управления 
на специалните отдели“ и „специални отдели на КГБ на СССР“ (на руски 
тези отдели са се наричали особые отделы, оттам и съкращенията УОО и 
ОО на КГБ), например УОО и ОО на КГБ по групи войски, военни окръзи и 
отделни армии и корпуси. Структурите на военното контраразузнаване са 
на централно подчинение на КГБ на СССР, а не на регионално подчине-
ние на републиканските комитети за Държавна сигурност на 14 републи-
ки – КГБ на УССР, КГБ на БССР и т.под. (РСФСР няма такъв комитет). Тяхна-
та дейност се управлява централизирано от Трето главно управление (Во-
енно контраразузнаване) на Комитета за държавна сигурност на СССР и се 
регламентира от „Положение за органите на военното контраразузнаване 
към Комитета за държавна сигурност при Министерския съвет на СССР“, 
обявено със Заповед на КГБ от 8 септември 1961 г. № 00270 [53]. 

От 1984 г. има УОО на КГБ за войските от Югозападното направ-
ление, УОО на КГБ за войските от Западното направление, ОО на КГБ за 
Одеския военен окръг, ОО на КГБ за Черноморския флот, ОО на КГБ за 
Ленинградската военноморска база, ОО на КГБ за 24-та Въздушна армия 
ВГК, специалните отдели за Ракетните войски със стратегическо пред-
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назначение (ОО КГБ по РВСН), специални отдели за войските на МВР, 
КГБ и другите ведомства. 

Разпределението и реорганизацията на тези управления и отдели 
следват през годините дислокацията и организационните промени във 
видовете въоръжени сили. Според военновременните щатове на КГБ на 
базата на специалните отдели (ОО) на войсковите обединения и флота 
трябва да се формират управления на специалните отдели на КГБ за 
фронтовете и трите флота [50]. 

Подобна структура има и преди това, в началото на Втората светов-
на война. Но войната въвежда нови правила. За да се подобри ефектив-
ността на органите на ВКР в борбата срещу немското разузнаване, на 19 
април 1943 г. от специалните отдели на Народния комисариат на вътреш-
ните работи (НКВД) е създадено Главно управление за контраразузнаване 
СМЕРШ (съкратено от рус. „Смерть шпионам!“ – „Смърт за шпионите!“) и е 
прехвърлено под юрисдикцията на Народния комисариат на отбраната 
(НКО) с пряко подчинение на върховния главнокомандващ на въоръже-
ните сили Йосиф Сталин. Едновременно с него е създадено управление 
„Контраразузнаване – СМЕРШ“ на Народния комисариат на военноморс-
кия флот и отдел „Контраразузнаване – СМЕРШ“ на НКВД, подчинени пря-
ко на съответните министри. Трите управления работят независимо. 

Създаването на СМЕРШ през пролетта на 1943 г. е продиктувано 
от събитията по това време на фронтовете. На първо място промяна в 
стратегическата ситуация в полза на Червената армия – тя вече настъпва 
и започва да освобождава районите на страната, които преди това са 
окупирани от Вермахта. Но по онова време германските специални 
служби вече са създали на окупираната територия не само собствени 
органи, включително специални школи, саботажни центрове, но и собс-
твена мрежа от агенти. Това създава заплаха от терористични актове и 
саботажи в тила на Червената армия. 

Друг аргумент в полза на създаването на нова структура е необхо-
димостта от бързо предаване на информацията пряко от военното кон-
траразузнаване до председателя на Държавния комитет за отбрана на 
СССР, народния комисар на отбраната Сталин за състоянието на дейст-
ващата армия, особено по време на подготовката и провеждането на 
големи операции. По същество съветското военно контраразузнаване 
трябва да се адаптира към новата ситуация на фронта и подобно на ар-
мията да действа настъпателно. 

Създаването на новия орган става под прекия контрол на Сталин, 
който смята, че в новите условия не трябва да се разделя командването 
на Червената армия от органите за държавна сигурност [71]. 

Структурата на ГУКР СМЕРШ от април 1943 г. е следната: секрета-
риат; Първи отдел (агентурно-оперативна работа в централните органи 
на Червената армия – управления на НКО); Втори отдел (за военноплен-
ници); Трети отдел (разследващ); Четвърти отдел (контраразузнаване 
отвъд фронтовата линия); Пети отдел (ръководство на работата на ОКР 
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СМЕРШ във военните окръзи); Шести отдел (разследващ); Седми отдел 
(счетоводство); Осми отдел (шифрова връзка); Девети отдел (оперативна 
техника); Десети отдел (обиски, арести, установки, външно наблюдение); 
Единайсети отдел (работа по специални задачи); отдел „Кадри“; Адми-
нистративен, Финансов и Стопански отдел. По-късно е образуван и По-
литически отдел [42]. 

Във войските работят управления на контраразузнаването СМЕРШ 
на фронтовете и отдели на контраразузнаването СМЕРШ на военни окръ-
зи, армии, корпуси, дивизии, бригади, резервни полкове, гарнизони, кре-
постни райони, учреждения на Червената армия. Те са създадени на база-
та на съответните специални отдели на НКВД. Всички органи на СМЕРШ са 
подчинени само на по-висшестоящите им органи. Всяко фронтово управ-
ление СМЕРШ е контролирано от помощник-началник на ГУКР. Щатът на 
управлението СМЕРШ на един фронт, в който има повече от 5 армии, е 
130 души, на фронт с по-малко от 5 армии – 112 души, на специален отдел 
на СМЕРШ на военен окръг – от 102 до 193 души, на армия – 57 души [43]. 

Типичната структура на отдел на СМЕРШ във войскова армия е 
следната: 

Ръководство (началник и заместник-началник); Секретариат; Пър-
во отделение (за управлението и щаба на армията); Второ отделение 
(контраразузнавателна работа в тила); Трето отделение (ръководство на 
работата на подчинените органи); Четвърто отделение (борба с агенту-
рата на противника, филтрация, отвъдфронтова работа); Следствено от-
деление; Счетоводна група; Комендатура [43]. 

Основните задачи на СМЕРШ са борбата срещу шпионажа, сабо-
тажа, тероризма и други дейности на чуждестранните разузнавателни 
служби в частите и учрежденията на Червената армия; спиране на пре-
минаването на фронтовата линия от разузнавачи, агенти и диверсанти 
на вражеските специални служби; предотвратяване на предателство в 
частите и институциите на армията, дезертьорство и самонараняване на 
фронта; работа по филтриране за проверка на военния персонал и дру-
ги лица, заловени от врага. От гледна точка на осигуряването на настъ-
пателните операции на Червената армия работата на СМЕРШ по дезин-
формация на врага относно плановете на съветското командване също 
е изключително важна. Забележителна страница в историята на СМЕРШ 
е провеждането на радиоигри с нацисткото разузнаване. 

Тази реформа дава своите резултати. Според последните изс-
ледвания контраразузнавателната ефективност на СМЕРШ е много висо-
ка. Това следва от следните цифри: ако до средата на Великата отечест-
вена война военното контраразузнаване разкрива и задържа до 60 % от 
вражеските разузнавачи, диверсанти и агенти, преминали фронтовата 
линия, то до 1945 г. този брой нараства до 85 %. Това съвсем не означа-
ва, че останалите агенти са достигнали целите си, просто СМЕРШ е ос-
новното „сито“ за залавянето им, след което влиза в действие и контра-
разузнаването в тила на съветските войски [71]. 
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През военните години СМЕРШ се превръща от чисто контраразуз-
навателен орган в мощна контраразузнавателно-разузнавателна служба, 
която се занимава не само с разкриване на вражески агенти, но и с аген-
турно разузнаване зад фронтовата линия на врага. Често се случва СМЕРШ, 
който има свои собствени агенти зад фронтовата линия, в школите на раз-
узнавателните служби на противника, да изпревари по въпросите на до-
биване на информация дори външното агентурно разузнаване [30]. Общо 
за времето на войната срещу хитлеристка Германия контраразузнаването 
СМЕРШ обезврежда над 30 000 агенти на хитлеристкото разузнаване, по-
вече от 3500 диверсанти и 6000 терористи [71]. След разгрома на японска-
та армия на територията на Манчжурия през 1945 г. органите на СМЕРШ 
обезвреждат над 5900 японски агенти и 2820 руски белогвардейци, члено-
ве на вражески организации и изменници на родината [62]. 

От началото на май 1945 г. фронтовите управления на СМЕРШ 
провеждат разузнавателна и контраразузнавателна работа в освободе-
ните територии на Германия, Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния и 
България. 

Малко известен е фактът, че легендарният армейски генерал Пе-
тър Иванович Ивашутин – началник на страховитото ГРУ на ГЩ на Съ-
ветската армия от 1963 до 1987 г., в края на 1944 и началото на 1945 г. е 
началник на Управлението на отделите на СМЕРШ на Трети украински 
фронт, който навлиза в България през септември 1944 г. Щатът на Уп-
равлението за контраразузнаване на фронта СМЕРШ се състои от 130 
души, а като се вземат предвид и подчинените от контраразузнавателни 
отдели на армиите в състава на фронта, под ръководството на генерал-
лейтенант Ивашутин има повече от 700 военни контраразузнавачи, без 
да се броят военнослужещите от придадените батальони и роти към 
УВКР и ОВКР СМЕРШ на фронта. Само през септември-ноември 1944 г. 
на територията на Румъния, България и Унгария от военните контрара-
зузнавачи на фронта са арестувани над 1100 вражески агенти и дивер-
санти [76]. За 5 дни в България – до 20 септември 1944 г., са разкрити и 
арестувани 111 агенти на германските специални служби. От тях около 
20 са живеещи в България бивши руски белогвардейски офицери емиг-
ранти – членове на антисъветските организации РОВС и НТС и на Криг-
сорганизацион КО „България“ (КО са полулегални подразделения на Аб-
вера, действащи в съюзни на Германия държави) [45]. 

Конкретен пример за дейността на ВКР на фронта е арестуването в 
началото на февруари 1945 г. на 70 км от София на трима германски аген-
ти. Органите на СМЕРШ организират чрез тях радиоигра с разузнавателния 
германски център. Известно е, че този център изпраща самолет, който 
хвърля за диверсантите товар с оръжие – автомати, пистолети, боеприпа-
си, експлозиви и храна. Радиоиграта е прекратена през април 1945 г. [59]. 

Интересно е да се отбележи, че за трите години на съществуване-
то на СМЕРШ няма нито един случай на предателство на контраразузна-
вачи и преминаване на страната на врага. 
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СМЕРШ просъществува кратко, около три години – от 1943 до 
1946 г. Опитът, натрупан от контраразузнавачите през тези трудни годи-
ни, се изучава и се използва от контраразузнаванията в цял свят [68]. 

През май 1946 г. в рамките на общата реформа, която се провежда 
в комисариатите за държавна сигурност и вътрешни работи, ГУКР и конт-
раразузнавателните служби на СМЕРШ на Въоръжените сили на СССР са 
реорганизирани в специални отдели и прехвърлени в новосъздаденото 
Министерство на държавната сигурност на СССР (МГБ СССР) [28], а управ-
лението получава названието „Трето главно управление“. През март 1954 
г. то става част от Комитета за държавна сигурност към Министерския съ-
вет на СССР. Неговата задача е определена като „контраразузнавателна 
работа в Съветската армия и Военноморския флот“. Системата на органи-
те за държавна сигурност включва военните контраразузнавателни служ-
би в лицето на специалните отдели на КГБ за военните окръзи, флоти и 
групи войски, армии и флотилии, специалните отдели и отделения на ди-
визиите и бригадите. Повече от 1500 офицери от командно-политическия 
състав на армията и флотата са изпратени в специалните отдели [9]. 

Към август 1991 г. структурата на Трето главно управление на КГБ 
на СССР (явен условен номер на военното формирование – В/Ч 12626) е 
следната: ръководство (началник, заместник-началник, партиен комитет, 
комитет на Комсомола); секретариат; Оперативно-аналитична служба; 
Първи отдел (за централните органи на въоръжените сили и сухопътни-
те войски); Втори отдел (контрол и съдействие на работата на ОО в ар-
мията, обобщение на опит от дейността); Трети отдел (разузнаване); Чет-
върти отдел (обслужване на стратегическите ракетни войски); Пети от-
дел; Шести отдел (за ВМФ); Седми отдел (за военновъздушните сили и 
ПВО на страната); Осми отдел (за граничните войски на КГБ); Девти от-
дел (за главните управления на Министерството на отбраната, научноиз-
следователските полигони и специални обекти); Десети отдел (операти-
вен отчет); Единайсети отдел (за борба с тероризма, незаконните опера-
ции с оръжие, корупцията и контрабандата във въоръжените сили); от-
дел „Кадри“. На по-ниско управленско ниво има следната структура, 
например Управлението на специалните отдели на Югозападното нап-
равление, разположено от 1984 г. в щаба на главното командване на 
войските в Кишинев (УОО КГБ по войскам Юго-Западного направления): 
ОО на КГБ за Южната група войски, ОО на КГБ за Киевския военен ок-
ръг, ОО на КГБ за Одеския военен окръг, ОО на КГБ за Черноморския; и 
ОО КГБ за 24-та Въздушна армия РВГК [44]. 

Типична структура на специален отдел (ОО), например на ОО на КГБ 
за Тихоокеанския флот през 50-те години, е следната: ръководство (начал-
ник, заместник-началник, партиен комитет); секретариат; Първи сектор 
(щаб и части на групово подчинение); Втори сектор (ръководство на рабо-
тата на подчинените ОО); Пета група (оперативен отчет); Следствена група; 
Шифровъчна група; Отделение за ВЧ свръзки; група „Кадри“; Финансова 
част; Комендатура. В управленията на специалните отдели (първоначално 
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само в групата съветски войски в Германия и Далекоизточния военен ок-
ръг, след това и във войските по направления и вътрешните войски на 
Министерството на вътрешните работи) на секторите съответстват отдели. 
Освен това в УОО на КГБ ГКВГ съществува Трети отдел (разузнаване). През 
1971 г. във всички останали ОО – УОО също са създадени трети отделения 
и организационно-мобилизационни отделения [9; 44]. 

От втората половина на 60-те години военното контраразузнаване 
не е в състояние да осигури контраразузнаване в органите на Минис-
терството на вътрешните работи поради специалните отношения на ми-
нистъра му Н. А. Шчелоков с генералния секретар на ЦК на КПСС Л. И. 
Брежнев (той е негов зет). От 1983 г., след като генерален секретар на ЦК 
става бившият председател на КГБ Ю. В. Андропов, в Трето главно уп-
равление на КГБ е създадено управление „В“, което контролира Минис-
терството на вътрешните работи [9]. 

През 80-те години военните контраразузнавачи разкриват редица 
агенти на чужди разузнавателни служби във въоръжените сили, включи-
телно около 10 души от централния апарат на Министерството на отб-
раната на СССР, сред тях генерал-майор Поляков. В края на 1988 г. става 
смяна на ръководството на военното контраразузнаване – оставка пода-
ва генерал-полковник Душин, чиито подчинени в специалните отдели 
на армията изфабрикуват с кариерстични цели фалшиви дела срещу 
войници и офицери от въоръжените сили [9]. 

По време на войната в Афганистан 1200 военни контраразузнавачи 
получават бойна закалка, осигурявайки сигурността на съветските войски 
там [8]. Сега не само руските контраразузнавачи, но и много чужди аген-
ции изучават бойния опит на съветското контраразузнаване от тази вой-
на. Тогава са разкрити 62 агенти на чужди специални служби, 915 агенти 
на въоръжени опозиционни групи, пресечени са 556 случая на събиране 
на военна информация и 328 случая на опити за измяна на Родината под 
формата на бягство зад границата. Освен типичните задачи на органите 
на ВКР по време на Афганистанската война са поставени и други задачи – 
военно разузнаване, освобождаване на военнопленници и др. В периода 
от 1980 до 1986 г. около 60 съветски войници, заловени от муджахидини-
те, са върнати у дома от военните контраразузнавачи [57]. 

Редица чуждестранни експерти признават, че за успеха на опера-
циите на съветските военни контраразузнавачи не само в тези въоръ-
жени конфликти спомага фактът, че те са с висока професионална воен-
на подготовка и като правило познават задълбочено спецификата на 
техниката, въоръжението и използването на родовете войски, които 
осигуряват. Работещи в екстремни условия, проявяват получените по 
стандартите за обучение, наследени и от времето на СМЕРШ, качества – 
голяма лична смелост, находчивост, постоянство, добра памет, способ-
ност за бързо и спокойно вземане на решения, високо ниво на самоор-
ганизация и емоционална стабилност. За успешното изпълнение на слу-
жебните задачи на руските военни контраразузнавачи допринасят и 
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тяхната наблюдателност, способност да анализират събитията и да забе-
лязват и възприемат външните прояви на вътрешния свят на хората, да 
разбират техните чувства, преживявания, мотиви и цели и да разпозна-
ват психологическите черти на личността. 

В тази връзка е интересно мнението на един оперативен работник 
от специалния отдел на една от бригадите на ракетните войски със стра-
тегическо предназначение: „Навсякъде постоянно се учехме – и на по-
лигоните, и на космодрумите. Всеки контраразузнавач във войските 
трябва да бъде и военен специалист с висока квалификация. Питали са 
ме младите колеги: Защо? Нали задачите на оперативната работа – раз-
криването и разработката на уязвими за вербовка от чужди разузнава-
ния секретоносители, техните вербовчици и ръководители са едно, а 
изстрелването на ракети – друго. Две различни специалности. Отговорът 
ми: Ако контраразузнавачът не познава тънкостите в работата на ракет-
чиците и другите специалисти, как може да разграничи дефекта в конст-
рукцията, грешката в оперирането или пропуските в процедурите от 
прикритата диверсия. Само високият професионализъм и компетент-
ността на военния контраразузнавач могат да му осигурят успех“ [52]. 

Военното контраразузнаване на КГБ е най-ефективното в цялата 
структура на КГБ и е най-малко засегнато от корупция. „Политиците“ там 
са по-малко, а в работата са включени истински професионалисти, за-
нимаващи се с важни дейности – защита на военните тайни, на техни-
ческите и научните постижения от отбранителна значимост, на складо-
вете за оръжие и боеприпаси, ядрените съоръжения, научноизследова-
телските институти и военните лаборатории, военните заводи. Военното 
контраразузнаване наистина разкрива много от чуждестранните агенти, 
които се опитват да завладеят военните тайни на СССР [32]. 

През целия период на съществуване на военното контраразузна-
ване на СССР то е реорганизирано 28 пъти [1]. 

 
РУСКОТО ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ СЛЕД РАЗПАДАНЕТО НА СССР 

 
Под влияние на много фактори след падането на Берлинската сте-

на през 1991 г. се разпада и Съветският съюз (СССР). Счита се, че него-
вото разрушаване е най-голямата геополитическа катастрофа през XX в. 
Органите на властта на СССР като субект на международното право 
престават да съществуват през декември 1991 г. Русия се обявява за 
правоприемник и държава – наследник на СССР. Дотогава КГБ има ор-
гани във всички райони на СССР. В автономните и съюзните републики 
действат комитети за държавна сигурност на съответните републики, а в 
областите, регионите и автономните области на РСФСР – управления на 
КГБ. Общо към 1991 г. личният състав на органите на КГБ е около 480 
000 души, от тях 5000 – в централния апарат, 90 000 – в комитетите на 
държавна сигурност на съюзните републики, 220 000 души – в гранични-
те войски, 50 000 души – във войските за правителствена връзка [77]. 
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В хода на събитията от 1991 г. заедно с получаването на независи-
мост на бившите съветски републики започва да се прилага принципът 
„новите независими държави – със собствени въоръжени формирования“ 
и собствени служби за осигуряване на тяхната сигурност. В началото на 
90-те години безкрайните реформи в Русия разрушават някога силните 
структури на въоръжените сили, а заедно с тях и една от основните служ-
би на КГБ – военното контраразузнаване [7]. Започва поетапно разпуска-
не на КГБ, което завършва с премахването и разделянето му на Междуре-
публиканска служба за сигурност (МСБ), Централна разузнавателна служ-
ба (ЦСР) и Комитет за охрана на държавната граница (КОГГ) на СССР. След 
1991 г. комитетите на КГБ – КГБ на РСФСР, и КГБ на град Москва и Москов-
ска област са прехвърлени към КГБ на РСФСР. От втората половина на 
1991 г. органите за държавна сигурност навлизат в период на мащабни 
реформи. През август 1991 г. Министерството на отбраната на СССР иска 
да включи в своя състав военното контраразузнаване, но председателят 
на КГБ се противопоставя на прехвърлянето на специалните отдели в 
подчинение на военното ведомство и тази идея не се реализира. 

През същия период комитетите за държавна сигурност на провъз-
гласилите независимост републики излизат от подчинението на КГБ на 
СССР. Около 300 управления и отдели на военното контраразузнаване 
остават извън границите на Русия. Те спешно са пренасочени към служ-
бите за национална сигурност на Украйна, Белорусия, Казахстан, Узбе-
кистан. През есента и зимата на 1991 г. повечето от службите са преи-
менувани от новите власти (към днешна дата КГБ съществуват само в 
Беларус и Южна Осетия), а КГБ на Естония, Латвия и Литва са напълно 
премахнати. В трудни политически условия и в правна вакуумна среда 
решава задачите си военното контраразузнаване на териториите на бал-
тийските държави, Закавказието, Централна Азия и Молдова. 

В края на февруари 1992 г. служителите на военното контраразузна-
ване на РСФСР са една трета от цялата контраразузнавателна служба, в 
около 500 независими специални отдела. Апаратът за управление се със-
тои от две отделни части – подразделения, влизащи непосредствено в със-
тава му, и подразделения, подчинени на него. Военното контраразузнава-
не не претърпява структурни промени единствено в своята линейност – 
ВВС, Военноморския флот и ПВО. Организират се нови специални отдели – 
за контраразузнавателно осигуряване на Министерството на вътрешните 
работи, за борба с корупцията, контрабандата и кражбите на оръжие. По-
явява се и Отдел за организация на контраразузнавателните дейности в 
областта на процеса на разоръжаване. През 1992 г. са разкрити 11 агенти 
на чужди разузнавателни служби – военнослужещи от руските въоръжени 
сили, а 66 офицери и генерали са привлечени под наказателна отговор-
ност за различни престъпления. Но все още няма политическа яснота от-
носно структурата на войските, липсват нормативни документи за задачите 
и функционирането на специалните отдели, на военното контраразузнава-
не като цяло [55]. Това става едва в средата на 90-те години. 
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Управлението за контраразузнаване под различни имена е част от 
системата за сигурност на Русия. През 1991 г. това е Федералната конт-
раразузнавателна служба – ФСК, която през 1995 г. е преименувана на 
Федерална служба за сигурност на Русия – ФСБ. Към тази служба еднов-
ременно преминават функциите за борба с организираната престъп-
ност, бандитизма, тероризма, контрабандата на стоки и ценности и ко-
рупцията [1]. 

Една от най-трудните задачи за военното контраразузнаване на 
ФСБ през 90-те години е неутрализирането на дейността на германските, 
американските, британските и френските разузнавателни служби по 
време на изтеглянето на половинмилионната Западна група войски на 
Русия от Германия. Тогава контраразузнавачите разкриват 12 агенти на 
БНД, които продават тайна информация на германците за тактико-
техническите характеристики на военното оборудване и специалното 
оборудване, както и отделни видове оръжия. Като се има предвид, че 
най-добрата съветска технология е съсредоточена в ГДР, това нанася 
значителни щети на руската армия [23]. 

Най-непопулярната война в най-новата история на Руската феде-
рация започва през 1994 г., когато на територията на Чеченската репуб-
лика са въведени руски войски. Първата чеченска война продължава 3 
години – от 1994 до 1996 г. Сериозно изпитание за военните контрара-
зузнавачи е участието им в антитерористичните операции в Северен 
Кавказ (така се нарича официално тази война). В периода на тази кампа-
ния от тях воюват около 2000 души, много от които получават държавни 
награди. Тогава загиват 9 служители на военното контраразузнаване. 
Многократно военните контраразузнавачи участват в изпълнението на 
специални операции, извеждат личния състав от обкръжение и правят 
всичко възможно да намалят загубите сред войниците и офицерите. 

След като руските войски се изтеглят през 1996 г., Чечения изпада 
в дълбока следвоенна криза, без никаква държавност. Налага се второ 
въвеждане на руските войски, но по време на Втората чеченска война 
руското командване взема предвид грешките, направени през 1994 – 
1996 г., и вече не разчита на груба сила. За контраразузнавателното оси-
гуряване на антитерористичната операция в Северен Кавказ към Обе-
динената групировка на федералните сили в периода на т.нар. „Втора 
чеченска кампания“ е създадена специална структура с доста тромаво, 
но точно наименование, – Временна оперативна група (ВОГ) на Управ-
лението за военно контраразузнаване (УВКР) на ФСБ на Русия в Север-
нокавказкия регион (ВОГ УВКР ФСБ РФ в СКР). Армията залага на военна-
та хитрост, подлъгвайки врага в различни капани (включително в минни 
полета), внедряване на агенти сред техните бойци и др. 

Голямата заслуга на военните контраразузнавачи се състои в това, 
че в хода на оперативно-издирвателните дейности в зоната на антите-
рористичната операция на територията на Чеченската република те в 
сътрудничество с териториалните органи за сигурност и с Министерст-
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вото на вътрешните работи на Русия успяват да идентифицират и неут-
рализират много членове на нелегалните бандитски групировки. Офи-
церите от Временната оперативна група на УВКР своевременно предуп-
реждават войсковото командване, че бандитите планират и се готвят да 
използват химическо оръжие в Чечня. Значителна работа е извършена и 
в непосредствения тил на федералните войски, които, след като изпъл-
няват задачата си, се придвижват напред. Факт е, че зад тила на армията 
остават голям брой саботьори и терористи, които трябва да бъдат обез-
вредени възможно най-бързо. Въпреки че мащабните боеве продължа-
ват само около една година, борбата с тях продължава до 2009 г. [8]. 

 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ЗАДАЧИ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ 

ВЪВ ВОЙСКИТЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 
 
Силите за осигуряване на сигурността на Руската федерация, освен 

Въоръжените сили, МВР и МЧС (Министерството на извънредните ситуа-
ции), включват органите на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и 
външното разузнаване, което се извършва от органите на Службата за 
външно разузнаване (СВР) и на Главното управление за разузнаване (ГРУ) 
на ГЩ на Въоръжените сили. В системата за защита на националната си-
гурност влизат и Федералната служба за охрана (ФСО) и ФСКН (Федерал-
ната служба за контрол на оборота на наркотици). Важен орган за борба-
та с тероризма е Националният антитерористичен комитет (НАК). Съветът 
за сигурност на Руската федерация играе важна роля при определянето 
на държавната стратегия и координирането на дейността на всички служ-
би за сигурност. Като съвет на първите държавни лица, отговорни за за-
щитата на жизнените интереси на държавата в различни области, той 
изяснява и обединява целия разнообразен спектър от задачи по сигур-
ността в изготвените от него решения на президента на Руската федера-
ция [10; 60]. 

Федералната служба за сигурност (ФСБ) е унифицирана централи-
зирана система от органи на федералните служби за сигурност, които в 
рамките на своята компетентност изпълняват задачите за гарантиране 
на сигурността на Руската федерация. Тя се намира под непосредствено-
то управление на президента на РФ [10; 60]. 

Организацията и дейността по осигуряване на сигурността във въ-
оръжените сили на Руската федерация, в другите войски и военни фор-
мирования, органите, в които е предвидена военна служба, и техните 
органи за управление законодателно се възлагат на ФСБ, която, за да 
упражнява тази функция, създава специални органи – органи за сигур-
ност във войските (рус. ОБВ). Често по традиция те се наричат „органи 
на военното контраразузнаване“ [10; 60]. 

Ролята на органите за сигурност във войските на Русия се определя 
от целите и задачите, които те имат в системата за защита на национална-
та сигурност на Русия и позиционирането им като част от единната цент-
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рализирана система на органите на ФСБ, на която са на пряко подчине-
ние. Техните задачи, както и целта, съставът, правното основание, прин-
ципите и насоките на дейност, правомощията, силните страни и средства-
та се определят от Закона за Федералната служба за сигурност от 3 април 
1995 г. със съответните изменения и допълнения, както и с „Правилник за 
управленията (отделите) на Федералната служба за сигурност на Руската 
федерация във въоръжените сили на Руската федерация, другите войски, 
военни формирования и органи (органи за сигурност във войските)“, ут-
върден с Президентски указ от 7 февруари 2000 г., с който нормативните 
документи, регулиращи дейността на военното контраразузнаване, са 
приведени в съответствие с променената структура на ФСБ [1; 72]. 

За разлика от териториалните и другите органи за сигурност, чие-
то изграждане основно съответства на разделението на Руската федера-
ция на субекти, органите по сигурността във войските се изграждат, като 
се вземат предвид военноадминистративното разделение на страната, 
спецификата на системата за военно управление, методите на бойно 
използване на войските и флотските сили [47]. Независимо от факта, че 
службите за сигурност във войските функционират непосредствено във 
въоръжените сили на Руската федерация, другите войски, военни фор-
мирования и агенции, те не са подчинени на военното командване, а са 
пряко подчинени на ФСБ на Русия, която по отношение на службите за 
сигурност във войските създава органи за сигурност във войските, уп-
равлява и организира техните дейности. Така се реализира един от ос-
новополагащите принципи на дейността на органите за федералната 
служба за сигурност – централизация на управлението им. 

В съответствие с приетата структура и възложените им правомощия 
органите по сигурността във войските извършват дейност по осигуряване 
на сигурността на въоръжените сили на Руската федерация, на граничните 
войски, вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи на 
Русия, войските на гражданската отбрана, инженерно-техническите и 
пътностроителните военни формирования във федералните агенции на 
изпълнителната власт, на федералния орган за осигуряване на мобилиза-
ционната подготовка на държавните органи на Руската федерация, както 
и на специалните формирования, образувани във военно време. Освен 
това органите за сигурност във войските участват в осигуряването на си-
гурността на части от въоръжените сили на Руската федерация, които са 
част от обединени въоръжени сили или намиращи се под обединено ко-
мандване, както и от обединения, съединения и военни части на въоръ-
жените сили на Руската федерация, на други войски и военни формиро-
вания, техните органи за управление, дислоцирани в чужбина. 

На Фигура 2 и 3 е показано мястото на органите за сигурност във 
войските в системата и структурата на ФСБ на Русия [3; 69]. 
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Фигура 3. 
 

 
 
Информацията за организацията, тактиката, методите и средствата за 

извършване на контраразузнавателните и други дейности на ФСБ представ-
лява държавна тайна. Публично известни са само някои от службите, цент-
ровете и подразделенията, влизащи в структурата на ФСБ [74]. Сега структу-
рата на ВКР е секретна, в съвременните открити източници се говори пове-
че за военна сигурност, отколкото за военно контраразузнаване [47]. 

От явните източници е известно, че в тристепенната структурата 
на органите за сигурност във войските на ФСБ на Русия са включени [25]: 

- Департамент на военното контраразузнаване (ДВКР) на ФСБ; 
- управления и отдели на ФСБ в оперативно-стратегически и опе-

ративни обединения (военни окръзи и флоти, Космически войски, Ко-
мандване със специално предназначение, окръзи на военновъздушните 
сили и на ПВО, вътрешните войски на МВР на Русия, групи войски, обе-
динения на централно подчинение); 

- отдели на ФСБ в обединения, съединения, военни части, гарни-
зони, военни учебни заведения на Въоръжените сили, организации на 
въоръжените сили на Руската федерация, в други войски и военни фор-
мирования, както и техните органи за управление [48]. 

Общият брой на служителите в централния апарат на военното 
контраразузнаване е около 6000 [90]. 

ДВКР е подразделение на централния апарат на ФСБ, който не-
посредствено управлява подчинените на ФСБ органи за сигурност на 
войските. Структурата и организацията на дейността му се определят от 
правилници, утвърдени от директора на ФСБ. Структурата и щатовете на 
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силите за сигурност във войските се определят и променят от директора 
на ФСБ по предложение на ръководителя на ДВКР. 

В системата на органите за сигурност в армията се образува коле-
гия (тя се състои от ръководителя на ДВКР – председател на съвета, не-
говия първи заместник и заместници, както и други висши служители на 
този департамент и органите по сигурността на войските). 

Службите за сигурност във войските се състоят от военни и ци-
вилни служители. Военнослужещите от службите за сигурност във войс-
ките, както и цивилните лица, назначени на военизирани длъжности, са 
служители на ФСБ [34]. 

Може само да се предполага, че структурата на Департамента за 
военно контраразузнаване до известна степен е аналогична на структу-
рата на Трето главно управление на КГБ на СССР, с отчитане на новите 
задачи, поставени пред органите за сигурност във войските, – борба 
срещу тероризма, организираната престъпност, корупцията и бизнеса с 
наркотици. 

ДВКР на ФСБ и ОБВ решават възложените им задачи в сътрудни-
чество с държавните органи на Руската федерация, органите на военно-
то управление и с длъжностни лица, съдебните органи, органите на про-
куратурата, правоприлагащите и други органи в областта на отбраната и 
сигурността. 

При решаването на въпроси, свързани с компетентността на ФСБ, 
органите на военното управление и длъжностните лица координират 
действията си с ДВКР и ОБВ. Те оказват съдействие на ДВКР и ОБВ при 
решаването на техните задачи, както и ги информират по редица въпро-
си, свързани със сигурността на военните обекти. Ръководителите на 
ОБВ могат да бъдат членове на военни съвети във Въоръжените сили на 
Руската федерация. 

Ролята на военното контраразузнаване се определя и от външните 
заплахи за военната сигурност на Русия. Анализът само на откритата ин-
формация показва, че Въоръжените сили на Руската федерация са от най-
голям интерес за разузнавателните и контраразузнавателните служби на 
чуждите държави [9]. До началото на военната реформа в Русия от края 
на 90-те години основните усилия на чуждестранните разузнавателни 
служби са насочени към получаване на информация за ударните видове 
въоръжени сили – подводни и надводни флоти, авиация и стратегически 
ракетни сили. Сега се търси информация за т.нар. „мобилни сили“ – техни-
те местоположения, структура и система на управление, стратегия и так-
тика. Ако до 80-те години на XX в. основните противници на военното 
контраразузнаване са специалните служби на САЩ, Великобритания и 
Германия, сега броят на желаещите, които искат да станат собственици на 
отбранителните тайни на Руската федерация, се е увеличил многократно. 

Северният флот и Ленинградският военен окръг усилено се шпио-
нират от разузнавателните служби на скандинавските и прибалтийските 
държави. През последните години дейността на шведската МУСТ в Русия 
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в много случаи отговаря на интересите на военното разузнаване на Ве-
ликобритания. Северен Кавказ е в интересите на турското разузнаване. 
Далекоизточният военен окръг, Сибирският военен окръг и Тихоокеанс-
кият флот са обект на китайските, двете корейски, японската, и дори на 
тайванската разузнавателна служба. С Московския военен окръг се за-
нимават всички чужди разузнавания в зависимост от възможностите си. 
Естествено, специалните служби на западните държави проявяват пов-
семестен интерес към изграждането на руските въоръжени сили, състо-
янието на военните и мобилизационните му потенциали, бойните сис-
теми на управление на ракетните войски със стратегическо предназна-
чение, военновъздушните сили, противовъздушната отбрана и военно-
морските сили, както и научноизследователската и развойната дейност 
във военните области. Приоритетна насока за тях е агентурното проник-
ване в органите на управление на въоръжените сили и въоръжените 
формирования на Руската федерация [1]. 

Освен специалните служби на водещите световни сили, бившите 
съюзници на СССР в СИВ и Варшавския договор не остават настрана от 
събирането на разузнавателна информация за Русия; все по-активни в ра-
ботата стават и специалните служби на редица бивши съветски републики. 

Почти една трета от наказателните дела, в които участват агенти 
на чужди разузнавателни служби, които инициират следствените управ-
ления на ФСБ и Главна военна прокуратура, се основават на материали 
на военното контраразузнаване, осигуряващо контраразузнавателно 
осигуряване на армията и флотите, вътрешните и граничните войски, 
ФАПСИ и други военни части. Фактите показват, че дори в съветско вре-
ме тайните служби най-често вербоват шпиони просто за пари [1]. 

С течение на времето под влияние на външни и вътрешни факто-
ри опасностите и заплахите за националната сигурност могат да се про-
менят. Ето защо структурите на ВКР подлежат не само на корекция, но и 
на преразглеждане и допълнение. 

Анализът на нормативни актове за дейността на руските органи за 
сигурност във войските позволява да се определят две направления на 
тяхната работа – основни дейности и други дейности. 

1. Към основните дейности на органите за сигурност във войските 
в рамките на техните пълномощия се отнасят: 

а) контраразузнавателна дейност – решаване на задачите по разк-
риване, предотвратяване и пресичане на разузнавателна и друга 
дейност на специалните служби и организации на чужди държави, както 
и на лица, целящи да навредят на сигурността на Руската федерация, 
въоръжените сили на РФ, на други войски и военни формирования, как-
то и на техните органи на управление; 

б) провеждане в рамките на компетентността на органите за си-
гурност във войските чрез оперативно-издирвателна дейност на разс-
ледване и предварително разследване на борба с престъпността и теро-
ристичната дейност, която включва следните задачи: 
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- разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления, 
свързани с юрисдикцията на федералната служба за сигурност; 

- разкриване, предотвратяване и пресичане на терористични и 
диверсионни дейности, насочени срещу Въоръжените сили на РФ, други 
войски и военни формирования, както и срещу техните органи на уп-
равление; 

- организиране и осъществяване съвместно с други държавни ор-
гани на борбата със: 

* организираната престъпност, корупцията, контрабандата, неза-
конния трафик на оръжия, боеприпаси, експлозиви и отровни вещества, 
наркотични и психотропни вещества, специални технически средства за 
тайно получаване на информация; 

* незаконни въоръжени формирования, престъпни групи, отделни 
лица и обществени сдружения, поставили си за цел организиране на 
въоръжено въстание, насилствена промяна на конституционната систе-
ма на Руската федерация, насилствено заграбване или насилствено за-
държане на властта. 

2. Към другите дейности на органите за сигурност във войските се 
отнасят: 

а) разузнавателна дейност, която включва решаване на проблеми 
по придобиване, обработване и използване на информация за вътреш-
ни и външни заплахи за сигурността на Руската федерация, Въоръжените 
сили на РФ, други войски и военни формирования, както и техните орга-
ни на управление. 

Интресно е да се отбележи, че както бе посочено в § 2 на настоя-
щата студия, такава дейност е възложена на контраразузнаването 
СМЕРШ през Втората световна война и на органите на ВКР по време на 
войната в Афганистан. По действащото сега законодателство на Руската 
федерация нейното извършване е изключително в компетенцията на 
Службата за външно разузнаване (СВР). В същото време „Правилникът 
за органите за сигурност на войските“ им възлага извършване на разуз-
навателна дейност, но само в сътрудничество с други, специално създа-
дени от държавата органи, които извършват външна разузнавателна 
дейност. Към тях се отнасят Службата за външно разузнаване на РФ, ор-
ганите за външно разузнаване на Въоръжените сили на РФ (ГРУ), органи-
те за външно разузнаване на ФСБ. 

б) административна и правна дейност за осигуряване на подходящ 
административен и правен режим при: 

- разкриване, предотвратяване и пресичане на административни 
нарушения по дела, чието започване и/или разглеждане е възложено на 
органите на ФСБ; 

- предотвратяване в рамките на дадените им пълномощия на несан-
кционирани действия с ядрено, химическо, биологично или друго оръжие 
с голяма поразяваща способност, използването на което може да предиз-
вика големи загуби и/или разрушения (с оръжие за масово поразяване); 
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- участие в разработването и изпълнението на мерки за защита на 
държавната тайна, както и контрол на запазването на сведения, предс-
тавляващи държавна тайна във въоръжените сили, другите войски и во-
енни формирования, както и в техните органи на управление; 

- изпълнение на мерки, свързани с допуска на военнослужещи и 
цивилен персонал до държавни тайни; участие в решаването на въпро-
си, свързани с напускането им на Руската федерация; 

- участие в решаването на въпроси, свързани с режима на преби-
ваване на чуждестранни граждани и лица без гражданство на територи-
ята на Руската федерация и посещенията им на военни обекти; 

в) информационна дейност на органите за сигурност във войските 
за решаване на следните задачи: 

- анализ на информация за реални и потенциални заплахи за си-
гурността на въоръжените сили и прогнозиране на тенденциите за тях-
ното развитие; 

- получаване и обмен на информация на базата на международни 
договори с правоохранителни, контраразузнавателни и разузнавателни 
органи на чужди държави; 

- информиране на органите на военно управление и длъжностни-
те лица за разкрити дейности на специални служби и организации на 
чужди държави, за разкриване, предотвратяване и пресичане на други 
незаконни дейности, както и нарушения на установените изисквания за 
осигуряване на различни видове сигурност във въоръжените сили, дру-
ги войски, военни формирования и органи; 

- участие в информирането на военнополитическото ръководство 
на страната, държавните органи на Руската федерация, органите на во-
енно управление и длъжностни лица за заплахите за сигурността на Ру-
сия, нейните въоръжени сили, други войски, военни формирования и 
техните органи на управление за предпоставките за възникване на из-
вънредни ситуации, както и предоставяне на друга информация, необ-
ходима за осигуряване на отбраната и сигурността на държавата. 

За изпълнение на функциите си във Въоръжените сили на РФ, гра-
ничните войски, вътрешните войски на Министерството на вътрешните 
работи на Русия, Руската външна разузнавателна служба, федералните 
органи за държавна защита и др., органите за сигурност във войските в 
рамките на своите правомощия по-специално: 

- установяват на поверителна основа отношения на сътрудничест-
во с лица, които са дали съгласието си в интерес на сигурността на Въо-
ръжените сили на РФ, други войски, военни формирования и органи, 
както и за решаване на други задачи, предвидени от федералното зако-
нодателство; 

- осъществяват оперативно-издирвателна, контраразузнавателна и 
разузнавателна дейност в съоръженията за оперативна помощ и в тях-
ната среда, за да изпълняват задачите, възложени на силите за сигурност 
във войските; 
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- осъществяват съхранение и използване на оперативни и други ма-
териали, необходими за осигуряване на дейността на службите за сигур-
ност в армията, за създаване на информационни системи за тази цел и др. 

ДВКР и ОБВ имат право: 
- да извършват оперативно-издирвателни, контраразузнавателни 

и разузнавателни дейности в обектите за оперативно подпомагане и в 
тяхната среда, за да изпълняват задачите, възложени на силите за сигур-
ност във въоръжените сили; 

- да извършват дознание и предварителни разследвания по дела за 
престъпления, възложени от федералния закон на юрисдикцията на ФСБ; 

- да осъществяват съхранение и използване на оперативни и други 
материали, необходими за осигуряване на дейността на службите за си-
гурност в армията, за създаване на информационни системи за тази цел; 

- да дават на държавните органи и длъжностните лица задължи-
телни предписания за отстраняване на причините и условията, довели 
до реализиране на заплахи за сигурността на Руската федерация, Въо-
ръжените сили на РФ, извършването на престъпления, възложени от 
федералното законодателство на юрисдикцията на ФСБ, да осъществя-
ват контрол за изпълнението на тези предписания; 

- да използват съгласувано със съответните държавни органи, ор-
гани на военното управление и длъжностни лица комуникации, служеб-
ни помещения и превозни средства, други сили и средства, както и ин-
формационни системи и банки с данни, архивни материали и документи 
на обектите за оперативна помощ; 

- да се запознават в съответните органи на военно управление с 
нормативни документи, планове, актове и други материали, включител-
но и с такива, които определят и характеризират финансово-
икономическата дейност на тези органи, както и с оръжия и военна тех-
ника, използвани от руските въоръжени сили. 

ДВКР и ОБВ имат и други права, предоставени на органите на ФСБ 
от законодателството. 

Органите за контраразузнаване в ракетните войски със стратеги-
ческо предназначение (РВСН), Космическите войски (сега Въздушно-
космически войски) и др. нови военни структури се създават едновре-
менно с организирането на тези военни формирования [34]. В обедине-
нията РВСН органите за сигурност са функционирали с различни имена – 
специални отдели (ОО), например ОО на КГБ за Трети гвардейски раке-
тен корпус (1961 – 1970 г.), ОО на КГБ за 53-та Ракетна армия (от 1970 г.), 
отдели на военното контраразузнаване на Министерството на сигур-
ността на Руската федерация, отдели на Военното контраразузнаване на 
ФСК на Руската федерация [44]. В момента редица такива ОБВ имат ста-
тут на управления на ФСБ. В недалечното минало ръководството на ОБВ 
в РВСН се е извършвало от А. Сердюк. От създаването на ДВКР на ФСБ и 
ОБВ за обединенията на РВСН са постигнати редица значими резултати 
от тяхната работа [34]. 
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Сега военните контраразузнавачи неизменно присъстват там, къ-
дето действат подразделения на руската армия. От началото на опера-
цията в Сирия през 2015 г. отговорността за осигуряването на сигурност-
та на руската база на ВКС на летище Хмейим е възложена на служители-
те на Департамента за военно контраразузнаване в сътрудничество с 
органите на военната полиция [19; 57]. За постигнатите резултати при 
изпълнението на задачите в Сирийската арабска република 9 военни 
контраразузнавачи са получили държавни награди [11; 22]. 

През декември 2018 г. ръководителят на Департамента за военно 
контраразузнаване на ФСБ генерал-полковник Николай Юрев съобщава, 
че само през последните пет години силите за сигурност в армията пре-
дотвратяват 4 терористични акта и 6 престъпления от терористичен ха-
рактер и спират дейността на 25 терористични и екстремистки групи. 
Освен това военното контраразузнаване обръща особено внимание на 
съхраняването на оръжието и боеприпасите във военните части и фор-
мирования. В продължение на 5 години са иззети от незаконен трафик 
повече от 2000 огнестрелни оръжия и около 2 млн. боеприпаса, 377 им-
провизирани взривни устройства, повече от 32 т взривни вещества. Въз 
основа на материалите, предоставени от военното контраразузнаване, 
разследващите органи образуват над 7500 наказателни дела за коруп-
ция. Около 25 млрд. рубли са върнати на държавата, корупция за повече 
от 50 млрд. е предотвратена [11; 22]. 

 
ОРГАНИ НА ВОЕННОТО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ 

В БИВШИТЕ СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ 
 
В рамките на съветския КГБ от Москва на всеки републикански ко-

митет за сигурност са определяни приоритети с отчитане на местните осо-
бености и нуждите на центъра. След разпада на Съветския съюз във всяка 
бивша република остават фрагменти от системата за държавна сигурност 
на СССР. Унищожаването на мощната централизирана структура довежда 
до проблеми в нейните национални подразделения. Всички специални 
служби, работещи в независимите държави, се оказват в ново идеологи-
ческо пространство и в нова среда на сигурност, изправени са пред необ-
ходимостта да покрият абсолютно всички направления на разузнавателна 
и контраразузнавателна дейност, което изисква адаптиране и овладяване 
на методи, които се различават от предишните условия на оперативна 
дейност. Създаването на собствени въоръжени сили поставя подобни 
проблеми и пред органите за осигуряване на тяхната сигурност [24; 78]. 

Латвия, Литва и Естония, които са членове на НАТО, са единстве-
ните държави от бившия СССР, които създават специалните си служби 
от нулата. Отхвърляйки модела на КГБ, прибалтийските републики се 
сблъскват с недостиг на опитен персонал. Невъзможно е да се вземат 
старите офицери по сигурността: между тях има твърде много руснаци. В 
новите структури за сигурност са взети временно само „старите“ техни-
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чески специалисти от оперативно-техническо управление, които отгова-
рят за използването на СРС, и то само докато старата съветска специал-
на техника е заменена със западна. Новите служители са изпратени да 
стажуват в САЩ, Германия и Великобритания. В трите прибалтийски 
държави е създадена коренно различна схема на контраразузнаване, 
отколкото в СССР [78]. Тези служби защитават своите въоръжени сили и 
войските на НАТО, разположени на тяхна територия. Като резултат след 
2015 г. в Естония са задържани 13 души, заподозрени в шпионаж, 7 души 
– в Литва, и 3 – в Латвия [93]. 

 
Латвия 

Съвременните специални служби за защита на националната си-
гурност на Латвия са Бюрото за защита на Конституцията (SAB), полиция-
та за сигурност на Министерството на вътрешните работи (Latvian 
Security Police – DP), Службата за военно разузнаване и контраразузна-
ване на Министерството на отбраната (MIDD), Службата за сигурност на 
президента и Сейма и Службата за информация на опълчението [65]. 
Бюрото за защита на Конституцията е водещата агенция за разузнава-
телни и контраразузнавателни функции, както и за защита на тайните на 
НАТО и ЕС. То е под прекия контрол на специалните служби на САЩ и 
Великобритания. Всъщност то е аванпост на НАТО в Латвия [24; 38]. 

Службата за военно разузнаване и сигурност на Министерството 
на отбраната – MIDD (Militārās izlūkošanas un drošības dienests (MIDD) [82] 
се занимава преди всичко с контраразузнавателно осигуряване на Ми-
нистерството на отбраната и на Въоръжените сили на Латвия, извършва 
мониторинг на обстановката в местата в Ирак и Афганистан, където са 
разположени „ограничени военни контингенти“, и участва в обучение 
по стандартите на НАТО на колеги от Грузия и Молдова. Други дейности 
на тази служба са събиране на информация от военните аташета, търсе-
не на разузнавателни сведения в граничните райони с Русия и Беларус и 
оперативна подкрепа на отделни операции, свързани с проследяване и 
предотвратяване на контрабанда на военни стоки или изделия с двойна 
употреба [66]. 

Службата за военно разузнаване и сигурност (MIDD): 
- придобива и предоставя на Министерството на отбраната, под-

чинените му институции, на други държавни органи и органи, изпълня-
ващи техните функции, и на техните отговорни длъжностни лица, както и 
на Националните въоръжени сили контраразузнавателна и разузнава-
телна информация, необходими за тяхната работа; 

- извършва контраразузнавателно осигуряване на Министерството 
на отбраната и на Въоръжените сили на Латвия, разкрива и в сътрудни-
чество с други органи за национална сигурност предотвратява разруши-
телната дейност в Министерството на отбраната, подчинените му инсти-
туции и Националните въоръжени сили на чуждестранните специални 
служби, както и на организации или лица; 
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- предприема мерки за защита на държавната тайна в Министерс-
твото на отбраната, подчинените му институции и Националните въо-
ръжени сили и контролира тяхното изпълнение; 

- проучва кандидати, които желаят да получат специални разреши-
телни (лицензи), издадени от Министерството на отбраната, за извърш-
ване на отделни видове търговска дейност, подлежаща на лицензиране, 
и дават становище по издаването на тези разрешителни (лицензи); 

- като национален орган за електронно разузнаване на Република 
Латвия (SIGINT) извършва и контролира разузнаването на сигналите и 
осигурява защита на получената информация; 

- извършва разследвания в рамките на своята компетентност; 
- изпълнява и други задачи, посочени в нормативни актове и меж-

дународни споразумения, вкл. осигурява ефективен обмен на информа-
ция с органите на НАТО и Европейския съюз и държавите партньори [82]. 

През 2018 г. приключва работата по изменението на национално-
то законодателство по отношение на държавните институции за сигур-
ност. Една от най-важните промени – от 2019 г. DP ще бъде наречена 
„Латвийска служба за държавна сигурност“ (на латв. ез. Valsts drošības 
dienests – VDD). За интеграцията на Латвия в общността на западните 
демокрации е изключително важно да има ясно разграничение между 
измерението на националната сигурност, в което действат държавните 
институции за сигурност, и областта на правоприлагането или прилага-
нето на т.нар. „полицейски функции“. Промяната на наименованието 
гарантира и съдебната приемственост в областта на контраразузнаване-
то и вътрешната сигурност на държавата [88]. 

В специалните служби на Латвия силно присъствие имат амери-
канските разузнавателни служби. Нараства влиянието на германските 
разузнавателни служби, а в някои направления и на Швеция [24; 78]. 

 
Естония 

Системата на специалните служби на Република Естония включва 
Естонската служба за вътрешна сигурност (Kaitsepolitseiamet – KaPo) в 
Министерството на вътрешните работи [87], Департамента за национал-
на сигурност на Министерството на отбраната на Естония (Riigi 
julgeoleku volitatud esindaja osakond Kaitseministeerium) и Втори отдел 
(разузнавателен) на Генералния щаб на Въоръжените сили на Естония 
„Кайтсетлийт“ [24; 67]. 

Функциите на разузнавателен орган и тайна полиция в Естония 
принадлежат на КАПО. Една от задачите на КАПО е противодействие на 
дейността на чуждите разузнавания на територията на Естония и проти-
водействие на тероризма. Тази специална служба е считана за една от 
най-добрите и най-устойчиви на руската инфилтрация в бившия Изто-
чен блок. През последното десетилетие в Естония има няколко известни 
разкрития на шпиони, засягащи сигурността не само на Естония, но и на 
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НАТО. Залавянето на руски шпионин в собствените му редици е голям 
успех за KaPo [83; 94]. 

От 1992 до 2008 г. функциите на военно разузнаване и контрара-
зузнаване са предадени на Втори отдел на Генералния щаб на отбрани-
телните сили на Естония „Кайтсетлийт“. Тази служба сега се възстановява 
чрез Центъра за военно разузнаване – структурно звено на силите на 
отбраната. Негова задача е да изпълнява военно разузнаване и да коор-
динира разузнавателните и охранителните операции на други структур-
ни звена, да осигурява министъра, командира и заместник-командира на 
силите за отбрана с разузнавателна и контраразузнавателна информа-
ция и да изпълнява други функции, произтичащи от законодателството 
[84]. Департаментът за национална сигурност на МО защитава военните 
тайни, отговаря за криптографията и оформя допуски до сведения, 
представляващи военна тайна. 

В разузнавателната общност на Естония доминира британската 
служба МИ-6 [78]. 

 
Литва 

След получаването на независимост през 1991 г. в Литва са създа-
дени три специални служби – ДГБ (Департамент за държавна сигурност – 
в Литва по традиция той се нарича просто Държавна сигурност), отгово-
рен за външното разузнаване и контраразузнаването; ДОК (Департамент 
по регионална сигурност) е тайна полиция, орган за държавна сигурност 
и гранична охрана, ДРК (Департамент за разузнаване и контраразузна-
ване) при Генералния щаб – служба за военно разузнаване и контрара-
зузнаване [58; 78]. 

По-късно системата от специални служби на Литва се състои от: 
Департамент за държавна сигурност на Литва (VSD); Втори департамент 
на оперативните служби (бивш за разузнаване и контраразузнаване) при 
Министерството за охрана на страната (МОК) – „Antrasis operativiniu 
tarnybu departamenatas prie KAM“ (AOTD prie KAM (Krasto apsaugos 
ministerija); Специална служба за разследвания (на литовски ез. 
Specialiuju tyrimu tarnyba –STT); спецслужби в Генералния щаб и KASP 
(Krasto apsaugos savanoriskosios pajegos – Доброволни сили за охрана на 
страната); Департамент за охрана на ръководството на МВР („Vadovybes 
apsaugos departamentas prie Vidaus reikalu ministerijos“) [17]. 

Сега Втори разследващ отдел (AOTD) от структурата на Министерс-
твото на националната отбрана (MND) е пряко отговорен и натоварен от 
министъра на националната отбрана за провеждането на разузнаване и 
контраразузнаване в областта на отбраната, политиковоенната, военно-
икономическата, военнотехническата и военната информация. Той е 
отговорен и за информационната сигурност в рамките на националната 
отбранителна система и нейните дипломатически институции [95]. 

На Фигура 4 е показано мястото на този отдел в структурата на 
Министерството на националната отбрана на Литва [99]. 



Ф
иг
ур
а 

4.
 

 

 



РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ВОЕННОТО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА... 

 133 

Приоритетната дейност на органите за военно контраразузнаване 
на прибалтийските държави е насочена срещу руското разузнаване [78; 
79]. Най-голямата резиденция на ЦРУ в света се намира в Литва [24]. 

Останалите бивши съюзни републики тръгват по по-лесен път и 
реформират регионалните КГБ в независими специални служби. Като 
резултат на това към съществуващите недостатъци се добавят и проб-
лемите на нестабилните в тях режими – корупция, семейственост, вечни 
и безсмислени кадрови промени [17; 24; 78]. 

 
Беларус 

Най-консервативният орган за държавна сигурност в бившия 
СССР е белоруският Комитет за държавна сигурност – наследник на КГБ 
на Белоруската ССР. Тукашните ръководители не само не променят име-
то на службата – КГБ (Комитет за държавна сигурност), но и оставят про-
фесионалния празник на служителите от контраразузнаването на 20 де-
кември, както на руските контраразузнавачи от ФСБ. През 1992 г. в 
структурата на КГБ на Република Беларус е образувано Управление за 
военно контраразузнаване (УВКР). Вероятно неговата роля и място в 
системата за защита на националната сигурност на Беларус са аналогич-
ни на тези на Трето главно управление на КГБ на СССР [2; 17; 73; 78]. 

Освен КГБ към специалните служби се отнасят Държавният коми-
тет за финансови разследвания, Службата за сигурност на президента, 
Комитетът за сигурност на съюза между Русия и Беларус и в известен 
смисъл Комитетът за държавен контрол. Специфична характеристика на 
местните специални служби е взаимният контрол на всички служби за 
сигурност (с изключение на Службата за сигурност на президента). На 
върха на пирамидата е Съветът за сигурност. Дейността на службите за 
сигурност се контролира от президента на Беларус [24; 78]. 

Беларус има своя собствена антитерористична група „Алфа“. Реги-
оналното подразделение на известната група „А“ в Минск е създадено 
през март 1990 г. След разпадането на СССР тази структура е запазена и 
е подчинена на ръководителя на КГБ. В сметката на групата има повече 
от 500 военни операции, а през 15-те години на своето съществуване 
„Алфа“ не претърпява нито една загуба. Поради липсата на тероризъм в 
страната „Алфа“ прилага уменията си върху на обикновените гангстери. 
Не само белоруската „Алфа“, но и целият КГБ плодотворно си сътрудни-
чи с руските си колеги [17; 78]. 

 
Украйна 

Структурата на украинските специални служби е копирана от спе-
циалните служби на СССР, но след Оранжевата революция е решено да 
се преформатират по американски образец. В близкото минало украин-
ските специални служби са разтърсвани от междуведомствени скандали, 
достига се до лична конфронтация между лидерите на СБУ и военното 
разузнаване [17; 24; 78]. 
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Основните специални служби в Украйна са Службата за сигурност 
(СБУ), Главното управление за разузнаване на Министерството на отб-
раната (ГУР МО), Държавната служба за специална връзка и защита на 
информацията и Държавната специална транспортна служба. 

Службата за сигурност на Украйна – СБУ (на украински ез. Служба 
безпеки України) е правоохранителна агенция със специално предназна-
чение, осигуряваща държавната сигурност на Украйна. Подчинена е на 
президента на Украйна. За контраразузнаването в СБУ отговаря Департа-
ментът за контраразузнаване (ДКР). Той включва и Главно управление на 
военното контраразузнаване (ГУВКР). Основната задача на това управле-
ние е: „дейност на службите за сигурност в армията, насочена към решава-
не на проблемите при разкриване, предотвратяване и пресичане на раз-
узнавателни и други дейности на специалните служби и организации на 
чужди държави, както и на отделни лица, с цел да се наруши сигурността 
на Украйна, на въоръжените сили, на другите военни формирования и на 
държавната гранична служба, както и на техните ръководни органи“. 

Основните направления на работа на УВКР са действията на воен-
ните разузнавания на Русия и на непризнатите ЛНР и ДНР [17; 78]. 

Нивото на работа на Службата за сигурност на Украйна през пос-
ледните две години рязко се повишава. Това се дължи вероятно на аме-
риканските инструктори, които „разглобяват на части“ СБУ, а после я 
подреждат наново, и на новите методики на обучение на агентите на 
СБУ. Ново е устройството на станциите на ВКР на СБУ на базите на ВМФ 
и други места и методите на тяхната работа [35]. Според специалисти 
структурата на СБУ в началото на 90-те години е по-добра от сегашната 
по отношение на минимизация на времето от получаване на информа-
цията до вземане на управленско решение – проблем, над който се ра-
боти сега в специалните служби на водещите в света държави. 

 
Казахстан 

Смята се, че най-добрата специална служба на Казахстан е военното 
разузнаване. Обяснението е просто: към момента на разпадането на СССР 
на казахстанска земя има разузнавателно управление на Средноазиатския 
военен окръг, чийто потенциал е в основата на създадената служба с 
гръмкото име ГРУ на Министерството на отбраната на Казахстан. Единст-
веният проблем е, че ГРУ не е най-подходящият орган за тази източна 
държава, тъй като Казахстан не е изправен пред военна заплаха от съседи-
те си. Най-тежките проблеми са трафикът на наркотици и религиозният 
екстремизъм. Последният има свои специфики: екстремистите използват 
Казахстан като „отдел „Човешки ресурси“: активно набират граждани на 
Казахстан за терористични и екстремистки организации [17; 24; 78]. 

Новият живот на казахстанското военно контраразузнаване започва 
на 30 януари 1992 г., когато държавният глава подписва указ за прехвър-
лянето на органите на военното контраразузнаване на КГБ на СССР, които 
извършват контраразузнавателна дейност във въоръжените сили, страте-
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гически, гранични и вътрешни войски, разположени в Република Казахс-
тан, в юрисдикцията на националните специални служби. Има известен 
период на масова „национализация“ на тези служби, когато са уволнени 
много рускоговорещи служители на разформирования КГБ. Това се приз-
нава за грешка, рускоговорещите офицери са върнати в Комитета за на-
ционална сигурност (КНБ) – наследник на съветския КГБ [17; 24; 78]. 

Военното контраразузнаване на Република Казахстан е пряко под-
чинено на Комитета за национална сигурност (КНБ) на Република Казах-
стан. Това е специален държавен орган, който е неразделна част от сис-
темата за сигурност и суверенитет на Казахстан. В него е обособен Де-
партамент за военно контраразузнаване [27] и военна полиция. Главни-
те задачи на органите на ВКР са: повишаване на ефективността на осигу-
ряването на сигурността на въоръжените сили и другите военни форми-
рования; пресичане на незаконната търговия с оръжие и боеприпаси; 
разкриване на корупцията в армията; и пресичане на разхищаването на 
военно имущество. Казахстанското военно контраразузнаване заедно с 
другите оперативни подразделения на КНБ успешно работи срещу теро-
ризма и екстремизма, предотвратява проникването в армейската среда 
на идеологията на чужди екстремистки организации от региона. Военно-
то контраразузнаване по свои канали се бори и с наркобизнеса [104]. 

Специалните части на Казахстан са представени от групата „Арис-
тан“ – наследник на легендарната „Алфа“, създадена през 1991 – 1993 г. 
на основата на регионалното подразделение на съюзната „Алфа“. Тя е на 
подчинение на Комитета за национална сигурност. 

През последните години казахстанските специални служби, без да 
преустановяват сътрудничеството с руските си колеги, канят американс-
ки съветници и с готовност приемат като подаръци техника и униформи 
за специалните сили от Турция [17]. 

 
Узбекистан 

За разлика от други постсъветски републики в Узбекистан не са 
правени експерименти със специалните служби и в тях са запазени ста-
рите руски кадри. Това са: Службата за национална сигурност, Отделът 
за борба с тероризма към Министерството на вътрешните работи, ГРУ 
на Министерството на отбраната на Узбекистан, Службата за външно 
разузнаване, Службата за сигурност на президента. 

Създадената Служба за национална сигурност на Узбекистан (на 
узбекски ез. Milliy Xavfsizlik Xizmati – MXX) [17; 105] наследява КГБ на 
УзССР. Запазени са структурата, функциите и наименованията на звената 
в нея. В съответствие с правилата, одобрени от правителството през 
1991 г., тя има за основни задачи разузнавателните и контраразузнава-
телните дейности в интерес на Узбекистан и борбата срещу организира-
ната престъпност. Известно е, че по времето на страховития си предсе-
дател Рустам Иноятов, който я оглавява от 1995 до 2016 г., СНС репреси-
ра узбекски граждани в страната и в чужбина, в нея има 20 пъти повече 
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хора, отколкото в републиканския КГБ от съветските времена, а прези-
дентската служба за сигурност е много по-многобройна от охраната на 
руския президент. Узбекистан има лош опит в областта на човешките 
права и СНС се смята за отговорна за арестите и изтезанията на стотици 
обикновени граждани, както и на активисти и религиозни фигури. До 
2005 г. е съперник на Министерството на вътрешните работи, когато 
минава под негово управление [24; 78]. 

Поради това, че службата многократно превишава пълномощията 
си и е възприемана като репресивна тайна полиция и че централизира-
ният ѝ контрол „допринася за неоправдана намеса във всички сфери на 
дейността на държавните органи“, през 2018 г. президентът на Узбекис-
тан я реорганизира [101]. 

Службата се нарича „Държавна служба за сигурност“ – DXX (на уз-
бекски ез. O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati). Сред задачите ѝ 
е опазване на въоръжените сили и военнопромишления комплекс на Ре-
публика Узбекистан от предизвикателства, рискове и заплахи за държав-
ната сигурност, участие в изпълнението на стратегически инициативи, на-
сочени към укрепване на отбранителните способности на страната [63]. 

 
Грузия 

В началото на 90-те години основните ведомства и служби, отго-
варящи за осигуряването на държавната сигурност на републиката, са 
наследници на КГБ на СССР и като цяло съответстват на своите колеги от 
други държави от постсъветското пространство. Министерството на 
държавната сигурност на Грузия отговаря за контраразузнаването, во-
енното контраразузнаване, борбата с тероризма и др., Службата за дър-
жавна сигурност (подобно на руската ФСБ) и Департаментът за външно 
разузнаване – за провеждането на разузнавателна дейност. В структура-
та на Министерството на отбраната има военно разузнаване и военна 
полиция. До 2015 г. в огромното МВР има 13 отдела и Агенция за дър-
жавна сигурност. Тя заедно с Департамента за контраразузнаване е не-
говият най-главен компонент за разузнаване и контраразузнаване. В хо-
да на своята дейност служителите, ако е необходимо, си взаимодействат 
с представители на други отдели на оперативно ниво. В рамките на ми-
нистерството Департаментът за контраразузнаване си взаимодейства с 
Центъра за борба с тероризма, Държавната служба за сигурност. Той 
редовно обменя данни и си взаимодейства с Грузинската разузнавател-
на служба и Разузнавателната агенция на Министерството на отбраната. 
Информацията се обменя двустранно в ситуации, в които областите на 
отговорност се припокриват и данните, получени от една служба, пряко 
засягат въпроси, които са под юрисдикцията на друг отдел [24; 46; 78]. 

Разузнавателната служба на Грузия е една от най-затворените ин-
формационно структури. През 2004 г. вместо ликвидирания Департа-
мент за разузнаване е създадена Службата за външно разузнаване. Тога-
ва тя заедно с Агенцията за държавна сигурност, Отдела за контраразуз-
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наване и Центъра за борба с тероризма получава информация от Бюро-
то по киберсигурност и от Отдела за гранична полиция, както и си взаи-
модейства с Министерството на външните работи [46]. 

Министърът на отбраната на Грузия се подчинява на две институ-
ции. Върховният главнокомандващ на грузинските въоръжени сили е 
президентът, който назначава министъра в координация с правителство-
то. На ниво редовно взаимодействие министърът на отбраната докладва 
на министър-председателя. Същевременно президентът назначава и на-
чалник на Генералния щаб. Структурата на разузнавателната агенция в 
Министерството на отбраната като цяло съответства на организационна-
та структура на военното разузнаване на държавите от НАТО. Между 
офисите има размяна на необходимата информация при поискване. 

Основните промени в Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на отбраната и специалните служби за държавна сигур-
ност стават в края на 2014 г., предизвикани от политическата борба 
между правителството и опозицията. Те включват отделянето на редица 
отдели от структурата на тромавото МВР и създаването през август 2015 
г. на тяхна основа на Службата за държавна сигурност (СГБ) на Грузия. В 
състава ѝ влизат Агенцията за държавна сигурност, Департаментът за 
контраразузнаване, Центърът за борба с тероризма, Антикорупционната 
агенция, Информационно-аналитичният и Оперативно-техническият 
отдел и Департаментът за специални операции. СГБ докладва директно 
на правителството на страната и се превръща в „институция със специ-
ални цели“, чийто основен принцип е неутралността. 

На СГБ са прехвърлени всички функции, свързани с контраразуз-
наването, борбата с тероризма, корупцията и борбата с транспортира-
нето на радиоактивни елементи, осигуряването на химическа, биоло-
гична и радиационна сигурност и контрол на сигурността по границите 
на Грузия. За осигуряване на контраразузнаването във Въоръжените си-
ли на Грузия дейността на СГБ е насочена към превенция на внедрява-
нето на чужди специални служби, идентифициране на разрушителни и 
антидържавни дейности и пресичането им. В тази насока се извършват 
оперативните дейности по отношение на 99 души [49]. 

 
Таджикистан 

Докато след разпадането на СССР в много постсъветски държави 
има дискусии за названието на главните органи за сигурност – дали да е 
национална, или държавна сигурност, в Таджикистан въпросът е решен 
лесно – главната спецслужба на страната получава названието Минис-
терство на сигурността (МБ), в чиято структура са разузнаването и конт-
раразузнаването. Военното разузнаване остава в състава на Министерс-
твото на отбраната. Освен МБ в Таджикистан са влиятелни Агенцията за 
контрол на наркотиците, Президентската гвардия и Комитетът за охрана 
на границата. При това ролята и влиянието на конкретна служба се оп-
ределя не от нейното държавно значение, не от броя на служителите в 
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нея, а от личния авторитет и близостта на нейния ръководител до пре-
зидента на страната или неговия статут в клановете в страната [24; 78]. 
Наследник на МБ е Държавният комитет за национална сигурност 
(ДКНС) [97]. Освен централния орган на ДКНС в столицата на национал-
но ниво той има регионални офиси във всички области и региони на 
Таджикистан, а също и отдели във въоръжените сили и в други военни 
институции, в Министерството на вътрешните работи, националната же-
лезопътна компания и националния въздушен превозвач. 

Няма открита информация за настоящата организационна струк-
тура на ДКНС поради атмосферата на секретност, обгръщаща организа-
цията. Тя обаче най-вероятно запазва структура, подобна на Комитета за 
държавна сигурност на Съветския съюз. В ДКНС има отделни департа-
менти (управления), отговорни за чуждия шпионаж, контраразузнаване-
то, политическия надзор във въоръжените сили, борбата с тероризма и 
екстремизма, граничния контрол, икономическата сигурност, защитата 
на висшите политически дейци, цензурата и наблюдението, човешките 
ресурси и разследването. 

 
Азербайджан 

В Азербайджан реформите в областта на държавната сигурност не 
са осъществявани с цел оптимизиране на структурите, а за поддържане 
на баланс в системата за сдържане и противостояния. Отдел за военно 
контраразузнаване е създаден най-напред в Министерството на отбра-
ната. По същото време от Министерството за национална сигурност 
(МНБ) се обособява конкурентен отдел за военно контраразузнаване, 
маскиран с названието „Специално управление“, подчинено непосредс-
твено на президента на страната, което функционира от 1992 до 2002 г. 
като независима агенция. От 1999 г. това управление се нарича „Служба 
за военно контраразузнаване“ (СВК) на Азербайджан. Нищо не е извест-
но за успехите и неудачите на военното разузнаване на МО, но техният 
конкурент – СВК, доказва своята боеспособност и ефективност в борбата 
с главния враг на Азербайджан – Армения. През 2003 г. се извършват 
реформи в специалните служби и СВК е прехвърлена към Министерст-
вото за национална сигурност – МНБ. СВК извършва контраразузнава-
телно осигуряване на Министерството на отбраната и структурите, вли-
защи в неговия състав, вътрешните войски на МВР, Държавната гранич-
на служба и нейните структури и други военни ведомства [24; 78]. 

В края на 2015 г. с указ на президента на Азербайджан Илхам Али-
ев на базата на МНБ са образувани Службата за външно разузнаване и 
Службата за държавна сигурност (на азерски ез. Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti – DTX) [80; 98]. Тази реформа 
е проведена заради пълната дискредитация на МНБ в очите на народа, 
предизвикана от корумпираността на тогавашния ѝ ръководител [24; 78]. 
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Армения 
През 90-те години над арменските специални служби също са 

правени експерименти, даже има идея да бъдат обединени с милицията, 
но тези органи много по-малко са намесвани в борбата за власт, откол-
кото техните азербайджански колеги. 

Службата за национална сигурност на Армения в рамките на своя-
та компетентност осигурява сигурността в държавните органи и инсти-
туции на Република Армения (РА), въоръжените сили и други войски на 
РА [92]. В състава си има Главно управлениe за военно контраразузнава-
не [81; 106] и управление на военната полиция [91]. През 2018 г. с реше-
ние на министър-председателя на РА е създадена новата харта и струк-
тура на Службата за национална сигурност на РА. Освен традиционните 
направления на дейност на службата е очертана и функцията за осигу-
ряване на икономическа сигурност и противодействие на корупцията на 
институционално ниво. 

 
Туркменистан 

Туркменистан е сред най-репресивните и затворени държави в све-
та, където президентът и неговият апарат имат пълен контрол над всички 
аспекти на обществения живот [100]. Няма много информация за турк-
менските специални служби. Структурата на Комитета за национална си-
гурност (КНБ) принципно не е променена от времето на КГБ. Добавена е 
само мощна специална структура – Служба за лична охрана – Турменба-
ши, с личен състав 2000 души. От септември 2002 г. този комитет е преоб-
разуван в Министерство за националната сигурност (МНБ) на Туркменис-
тан (на туркменски ез. Türkmenistanyill Milli howpsuzlyk ministrilgi) [24; 78]. 

Структурата на МНБ не се променя принципно от времето на КГБ 
на ТССР, вероятно включва и военното контраразузнаване. Тази разуз-
навателна служба на Туркменистан е централният изпълнителен орган, 
упражняващ правомощията, установени от законодателството на Турк-
менистан, в областта на разузнаването и контраразузнаването, опазва-
нето на държавната тайна, разкриването, превенцията и предотвратява-
нето на престъпленията [13; 85]. 

Въоръжените сили на Туркменистан са лишени от всякакви реални 
функции по сигурността, оставяйки МНБ, а не Министерството на отбра-
ната, отговорно за военното контраразузнаване. 

В страната действително има създаден добър контраразузнавате-
лен режим, но той е насочен повече към контрол на опозицията на 
официалната власт. Управляващите дават на контраразузнаването неог-
раничени права, сравними с тези на НКВД през 30-те години на миналия 
век в СССР. С жестоки мерки на практика е разгромена организираната 
престъпност. Но контролираните от нея сфери сега са под опеката на 
корумпирани чиновници [107]. През 2002 г. става ясно, че репресивното 
МНБ повтаря съдбата на НКВД – репресивният апарат също е подложен 
на репресии [108]. 



проф. д-р Станимир С. Станев, доц. д-р Христо А. Христов 

 140 

Киргизстан 
През 1992 г. са формирани новите специални служби на незави-

сима Киргизия. За функциите на разузнаването, контраразузнаването и 
държавната сигурност е създадено Министерство на националната си-
гурност (МНБ), преобразувано по-късно в Държавен комитет за нацио-
нална сигурност (ГКНБ) на Киргизстан [14]. Органите за национална си-
гурност на Киргизстан се състоят от Съвет за сигурност, Министерство на 
отбраната, Отдел за отбрана и правоприлагащи органи в кабинета на 
министър-председателя, Държавна служба за охрана и Държавен коми-
тет за национална сигурност (ГКНБ). Основната задача на ГКНБ е защита 
на националните интереси на Република Киргизстан и осигуряване на 
политическа стабилност в страната. Военното контраразузнаване е обо-
собено като отделно управление в този комитет и си сътрудничи с ар-
мейска структура УСВБВС (на рус. ез. Управление службы войск и безо-
пасности военной службы) в ГЩ на МО на Киргизия [12; 51]. Органите на 
военното контраразузнаване извършват контраразузнавателно осигуря-
ване на военните формирования и военните обекти, дислоцирани на 
територията на републиката [70]. 

Киргизстан се счита за „остров на демокрацията“ в Централна 
Азия [61]. Но реалността, в която живеят хората там, е позната и в Бълга-
рия. Стотици семейства оставят децата си при роднини, за да търсят 
препитание някъде другаде, основно в Русия, – бедността принуждава 
800 000 мъже да търсят препитание в Русия [6]. Според разузнавателни-
те служби на Киргизстан международните религиозни екстремистки гру-
пировки стават все по-активни в региона на Централна Азия. Най-
голяма опасност представляват екстремистите, които се стремят да съз-
дадат теократична държава – световен ислямски халифат. Специалните 
служби на Киргизстан, чиято най-силна страна е твърдото контраразуз-
наване, са решени да изтеглят „строителните площадки“ на халифата из-
вън територията на своята страна [24; 78]. 

Киргизстан е държава, в която интересите на много разузнавателни 
служби на света се припокриват. Те водят скрита война помежду си, ве-
роятно оттам техните резиденти ръководят действията на своите подчи-
нени в цялото евразийско пространство. Отвореността на страната позво-
лява тук да бъдат създадени най-голям брой неправителствени организа-
ции, финансирани от чужбина. В страната има много клонове на между-
народни организации, представителства на частни фирми, под тяхно 
прикритие може би работят редица чужди разузнавателни служби [14]. 

Киргизстан традиционно подчертава необходимостта от поддър-
жане и разширяване на сътрудничеството между специалните служби на 
държавите от постсъветското пространство. В столицата Бишкек е раз-
положен единственият в съдружието на постсъветските държави Анти-
терористичен център. Почти всички кадри на службите за сигурност в 
Киргизстан се обучават в Русия [24; 78]. 
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Молдова 
През 1991 г. на базата на КГБ на МССР е създадено Министерство 

на националната сигурност на Република Молдова. В Министерството на 
отбраната е организирана Дирекция за контраразузнаване 
(Counterespionage Directorate), която от 1993 г. е прехвърлена към Ми-
нистерството на националната сигурност с директна подчиненост на 
върховния главнокомандващ на Въоръжените сили [24; 78]. 

Според концентрацията на специални служби на квадратен кило-
метър Молдова е кандидат за лидерство в постсъветското пространство. 
След военните действия в Приднестровието през 1994 г. главният обект 
на дейност на молдовските разузнавателни служби е този регион, а на 
служителите от Министерството на държавна сигурност (МГБ) на неприз-
натата проруска Приднестровска молдовска република (ПМР, със „столи-
ца“ Тираспол) – денонощно да противостоят на шпионите на Кишинев. 
Освен това според министъра на МГБ на ПМР основната му задача е да 
идентифицира „признаците за военна подготовка на Молдова за евенту-
ална въоръжена агресия срещу Приднестровието“. В същото време това 
министерството е призовано „да минимизира резултатите от подривните 
дейности на специалните служби на западните държави“. МВР на 
Приднестровието има батальон „Днестър“ („черни барети“), наброяващ 
500 души, а в подчинение на МГБ на ПМР е батальон със странното 
„американско“ име „Делта“, наброяващ до 2500 души персонал [24; 78]. 

Особеност на работата на местните специални служби е взаимно-
то пренебрегване на общоприетия професионален принцип „нищо лич-
но“. Напротив, страстите се допълват от личната взаимна омраза между 
лидерите на специалните служби на Молдова и ПМР. И двете страни 
разчитат на провеждане не на военни, а на специални операции. 

През 1998 г. започва процес на реорганизация на Министерството на 
националната сигурност. Това е продиктувано от следните обстоятелства: 

1. Названието „Министерство на националната сигурност“ не съот-
ветства напълно на функциите, които изпълнява. Националната сигурност 
се осигурява от много държавни институции, включително от Висшия 
съвет за сигурност, Министерството на външните работи, Министерство-
то на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавната ох-
рана и други ведомства. МНБ е натоварена само с функциите за защита 
на държавната сигурност, която е част от националната сигурност. 

2. Необходимостта от разграничаване на новите органи за дър-
жавна сигурност на Република Молдова от предшестващите ги структури 
на бившия КГБ на СССР, които са имали наказателни функции. Съвре-
менните държавни агенции за сигурност на Молдова не са натоварени с 
подобни функции, тяхната дейност се извършва стриктно в рамките на 
закона под контрола на президента, парламента, правителството и про-
куратурата и са изцяло насочени към осигуряване на сигурността и сво-
бодите на държавата с техните специфични средства. Тези задачи се из-
пълняват чрез предоставяне на висшето ръководство на страната на 
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информация за действия, фактори и събития, които застрашават сигур-
ността на страната, и прилагането на подходящи мерки за тяхното пре-
дотвратяване и неутрализиране. 

3. Промените в социалнополитическата обстановка, формите и 
съдържанието на международните отношения изискват значително 
преориентиране на разузнавателните, и особено на контраразузнава-
телните дейности. По-рано усилията на контраразузнаването са насоче-
ни към разкриване на шпионажа, разузнавателната и подривната 
дейност на чужди разузнавателни служби. Тази задача остава и сега, но 
анализът на реалната ситуация показва, че усилията на контраразузнава-
телните звена трябва да бъдат насочени и към разкриване на подривна 
дейност в икономическата сфера по канала за международни икономи-
чески отношения, на дейностите на регионалните престъпни общности, 
сливащи се с терористични и други антидържавни формирования. 

4. Необходимостта от коригиране и конкретизация на някои от 
функциите, изпълнявани от МНБ в частта на борбата с корупцията, про-
текционизма и организираната престъпност, поради припокриване и 
дублиране на тази дейност между МНБ и МВР, Управлението за борба с 
организираната престъпност, данъчните и контролните органи [18]. 

През 1999 г. Министерството на националната сигурност е преоб-
разувано в Служба за информация и сигурност (SIS) на Република Мол-
дова с отговорност и за военното контраразузнаване. SIS е упълномо-
щена да извършва разузнавателна дейност, контраразузнавателна 
дейност, борба с престъпленията, предварителното разследване на кои-
то се предписва от законодателството към службата. Според законите и 
други нормативни актове на службата могат да се възлагат и други зада-
чи в областта на борбата с престъпността. Службата се контролира от 
парламента, президентът може само да предложи кандидат за поста 
„директор“ на службата [96]. 

Гордостта на Молдова е батальонът на специалните сили „Фул-
джер“ („Светкавица“). Освен това е създадено специално звено за дейст-
вие в извънредни ситуации „Скут“ и е образувана антитерористична 
група „Вискал“ като част от армейската бригада „Штефан Велики“ [24; 78]. 

На територията на Молдова е много силно влиянието на румънс-
ките специални служби. 

 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Ролята и значението на военните контраразузнавателни служби в 

борбата за запазването на конституционния ред се състои в способност-
та им за ефективно противопоставяне на чуждите разузнавателни служ-
би, предотвратяването на заплахата от терористични актове и в дейност-
та им на професионално ниво да защитават конституционните основи 
на държавите. 
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В Таблица 1 е направено обобщение на подчинеността на органи-
те за военно контраразузнаване в системите за сигурност на постсъветс-
ките държави. 

 
Таблица 1. 
 

Държава Наименование на цент-
ралния орган за ВКР 

В структурата на 
(подчиненост) 

Личен със-
тав на ВС 

Русия Департамент за военно 
контраразузнаване (ДВКР) 

Федерална служа за сигур-
ност (ФСБ) 

1 013 628 

Украйна Главно управление на ВКР 
(ГУВКР) 

Служба за сигурност на 
Украйна (СБУ), Департамент
за контраразузнаване (ДКР)

182 000 

Беларус Управление на ВКР Комитет за държавна си-
гурност на Беларус (КГБ) 

56 500 

Узбекистан Управление на ВКР Служба за държавна сигур-
ност на Узбекистан (DXX) 

56 500 

Казахстан Департамент на ВКР Комитет за национална 
сигурност на Казахстан 
(КНБ) 

74 500 

Грузия Департамент на ВКР Служба за държавна сигур-
ност на Грузия (СГБ) 

30 325 

Азер-
байджан 

Служба ВК (СВК) Служба за държавна сигур-
ност на Азербайджан (СГБ) 

67 000 

Литва Втори отдел за разследва-
не (AOTD) 

Министерство на нацио-
налната отбрана на Литва 

16 015 

Молдова Военно контраразузнаване Служба за информация и 
сигурност на Република 
Молдова (SIS) 

4500 

Латвия Служба за военно разуз-
наване и сигурност (MIDD) 
Militārās izlūkošanas un 
drošības dienests 

Министерство на отбраната 
на Латвия 

9155 

Киргизстан Управление на ВКР Държавен комитет за на-
ционална сигурност на Кир-
гизстан (ГКНБ) 

13 700 

Таджикис-
тан 

Отдел на ВКР Държавен комитет за на-
ционална сигурност (ГКНБ) 
на Таджикистан 

7400 

Армения Главно управление на ВКР Служба за национална си-
гурност на Република Ар-
мения (СНБ) 

44 800 

Туркменис-
тан 

Управление на ВКР Министерство на нацио-
налната сигурност на Турк-
менистан (МНБ) 

30 000 

Естония Служба за вътрешна си-
гурност – Kaitsepolitseiamet
(KaPo) 

Министерство на вътреш-
ните работи на Естония 

5000 



проф. д-р Станимир С. Станев, доц. д-р Христо А. Христов 

 144 

Данните за личния състав на въоръжените сили на постсъветските 
държави е за 2018 г. съгласно информация от GlobalFirePower [86]. В 
таблицата са посочени данни за числения състав само на активния вое-
нен персонал. Не е отчетен броят на други служители на МО в отделните 
държави – цивилни, работещи в административни органи и военни ба-
зи, ремонтни заводи и други подразделения, подчинени на МО. Но 
всички те се обслужват от органите на военното контраразузнаване. 

Направеният преглед на развитието на органите за сигурност във 
войските в държавите от постсъветското пространство показва, че во-
енното контраразузнаване присъства като неизменна част в системите 
за защита на националната им сигурност. Ролята и мястото на тези служ-
би в тези системи се определят от характерните за даден период външ-
ни и вътрешни заплахи за националната сигурност, целите на функцио-
ниране на органите в системата за сигурност и основните задачи за за-
щита на националната сигурност, които се възлагат от националните за-
конодателства. При определяне на ролите на службите демократичните 
правителства се стараят да осигурят справедлив баланс между задълже-
нието на държавата да защитава националната сигурност, от една стра-
на, и да зачита правата на човека и основните свободи, от друга. 

Ролята и значението на контраразузнавателните отдели и на отде-
ла за борба с тероризма в борбата за запазването на конституционния 
ред се определят до голяма степен от способността им за ефективно 
противопоставяне на чуждите разузнавателни служби, предотвратяване-
то на заплахата от терористични актове и в дейността на професионално 
ниво по защита на конституционните основи на държавата. 

Понастоящем ВКР в държавите от постсъветското пространство 
изпълняват основно контраразузнавателни функции, свързани с разкри-
ване и противодействие на външни и вътрешни заплахи, идващи от 
неприятелски държави, организации и лица, като шпионаж, диверсия, 
вредителство, тероризъм, деструктивни въздействия и до разкриване и 
противодействие на други престъпления, насочени към ВС на съответ-
ните държави. Съвременна и оправдана тенденция е в тези държави на 
органите на ВКР да са вменени по-широки правомощия за обезпечава-
не на сигурността на ВС и МО, като борба с корупцията и организирана-
та престъпност, прането на пари, незаконния трафик на хора, оръжие и 
наркотици и мн. др. 

Естествено има пряка зависимост от числеността на личния състав 
на въоръжените сили и ролята, позиционирането и структурата на орга-
ните за сигурност. От това зависи и подчинеността им на структурите за 
сигурност. От бившите съветски републики само в две държави (Литва и 
Латвия) органите за военно контраразузнаване са на подчинение на ми-
нистерствата на отбраната и генералните щабове на армията. Това се 
дължи на концепциите за мястото и ролята на съответните служби в 
държавите от НАТО и на сравнително малкия брой активен военен пер-
сонал в тези държави. В останалите държави по аналогия с несъществу-
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ващия вече КГБ се прилага линейната централизирана структура на уп-
равление на контраразузнаването директно от президентите или минис-
тър-председателите. Това се определя и от желанието на управляващите 
да използват тези служби не само по предназначение, но и в борбата за 
власт в някои от тези държави с неустановени принципи на демокрация. 

Не може да се отрече фактът, че названията на много от структу-
рите за контраразузнаване в държавите от постсъветското пространство 
– министерства, комитети, служби за национална сигурност, не съответс-
тват на функциите, които изпълняват. Националната сигурност се осигу-
рява от много държавни институции, контраразузнавателните служби са 
натоварени само с функциите за защита на държавната сигурност, която 
е част от националната сигурност. 

Многократните структурни промени на службите за сигурност в 
постсъветските държави вероятно се дължат на обстоятелството, че в 
тези държави невинаги се извършва коректен анализ и има реакция на 
правителствата на съвременните предизвикателства пред междуна-
родната, регионалната и националната сигурност, които имат вътрешен, 
външен, политически, военен, икономически, финансов, ресурсов и со-
циален аспект [4]. Тези реакции изискват единен анализ и реакция от 
правителството, а не разпокъсани и хаотични действия на институциите. 

Като резултат в някои от тях, както и у нас, съществуващите струк-
турни модели на силите за сигурност водят до разточителство, дублира-
не на действия и разпиляване на сили, до противоборство, разнобой, 
мудност в управлението и пропуски във взаимодействието. А целта на 
доброто управление на службите е да не се губи интегритетът в дейст-
вията на разузнавателната общност, общата оценка на средата за сигур-
ност и на събираната информация, както и разпиляването на финансови 
и други средства [4]. 

Естествено е голяма част от настоящата работа да е отделена за 
службата със 100-годишен боен опит и огромен личен състав по мнени-
ето на експертите – една от най-големите и най-ефективни служби в 
света за осигуряване на сигурност на войските – тази на Федералната 
служба за сигурност на Русия. 

Въпреки че Русия е съвсем различна държава от периода на 80-те 
години, там все още има известна носталгия по „великия Съветски съ-
юз“, което се отразява и на символите на специалните служби. Празни-
кът на руското военно контраразузнаване е 19 декември – датата на 
създаване през 1918 г. към комунистическата ВЧК на специален отдел за 
контраразузнаване в Червената армия. Според военните експерти струк-
турата на „СМЕРШ“ през Втората световна война съответства на структу-
рата на Червената армия и това е един от факторите за високата ефек-
тивност на неговата дейност. Сегашната структурна реорганизация на 
руските въоръжени сили по аналогия влияе и на организацията на во-
енното контраразузнаване. 
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В съвременните руски открити източници службите за военно 
контраразузнаване поради поставените им нови задачи се наричат 
„служби за осигуряване на сигурността на войските“. Наследникът на 
Трето главно управление на КГБ – Департаментът за военно контрара-
зузнаване на ФСБ, запазва ролята и мястото на военното контраразузна-
ване в системата за защита на сигурността на Русия, със строго центра-
лизирано йерархично управление. Мястото му в тази система се опре-
деля от централизираното управление и директното подчинение на 
многото видове и родове войски, някои от които не са в системата на 
Министерството на отбраната (МВР, МИС и др.). 

За разлика от териториалните и други органи за сигурност, чието 
изграждане съответства основно на разделението на Руската федерация 
на субекти, органите по сигурността във войските се изграждат, като се 
взема предвид военноадминистративното разделение на страната, спе-
цификата на системата за военно управление, методите за бойно изпол-
зване на войските и флотските сили. Те не са подчинени на военното 
командване, а са пряко подчинени на ФСБ на Русия. Така се реализира 
един от основополагащите принципи на дейността на органите за феде-
ралната служба за сигурност – централизация на управлението им. 
Дейността на всички органи във ФСБ се регламентира от един федера-
лен закон, няма разграничение на функциите на всеки един от органите 
на ФСБ. По този начин е избягнато наличието на множество нормативни 
актове, които регламентират дейностите на органите, ангажирани със 
защитата на националната сигурност, регламентирана е синхронизация-
та между тях в нормативната уредба и е отстранено преплитането на 
функциите на тези органи. 

Редица чуждестранни експерти признават, че за успеха на опера-
циите на руските военни контраразузнавачи спомага фактът, че те са с 
висока професионална военна подготовка и като правило познават обс-
тойно спецификата на техниката, въоръжението и използването на ро-
довете войски, които осигуряват. Необходимостта от военно образова-
ние се потвърждава от опита от Втората световна война и локалните 
войни в Северен Кавказ, Молдова и др. Той показва, че във военно вре-
ме органите за ВКР непосредствено подпомагат и войсковите команди-
ри за решаване на бойни задачи. Високият авторитет на служителите в 
тези органи сред военнослужещите се дължи на високата им военна 
подготовка, позволяваща им при нужда поемането на командването на 
осигуряваните от тях военни формирования и спасяването на личния 
състав в екстремни ситуации. 

Това е прието и в останалите постсъветски държави, които сигурно 
следват опита на руските служби в това отношение. Независимо от голе-
мината на ВС във всяка от тях има обособени органи за сигурност във 
войските, чиито служители са задължително с професионално военно 
образование, получено във висши военни училища и военни академии. 
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Мнението на авторите е също категорично по отношение на ква-
лификацията на военните контраразузнавачи – задължително висше во-
енно образование, надградено с последващото специално обучение. 

Прегледът на развитието на органите на ВКР в другите държави от 
постсъветското пространство показва липсата на идентична и констант-
на позиция на ВКР в системите за национална сигурност на различните 
държави. Докато по времето на КГБ те работят по единен „съветски“ мо-
дел, сега няма единен международен нормативен документ, който да 
определя структурата на военното контраразузнаване, мястото му в сис-
темите за национална сигурност и подчиненост. Всяка държава регла-
ментира това в условията на оперативна самостоятелност, съобразно 
своите потребности и модел на държавно управление. Установена е за-
висимост между променящата се среда за сигурност, изменящите се за-
едно с нея структури на органите за сигурност във въоръжените сили. Те 
променят в мирно време своята хоризонтална, но не и вертикална трис-
тепенна структура, която е централизирана и йерархична. Във военно 
време структурите за сигурност във войските преминават на централно 
подчинение на върховните военни командвания, по този начин се на-
малява времето от получаване на информация за средата за сигурност 
до вземането на политическо или военно решение. 

В някои от постсъветските държави са правени опити за създаване 
на служби за сигурност във въоръжените сили, обединяващи в една ор-
ганизация военното разузнаване, военното контраразузнаване и воен-
ната полиция, като елемент от системата за защита на национална си-
гурност на тези държави, с функции и задачи, значително по-широки от 
класическите, ясно разграничаващи се от функциите на цивилното конт-
раразузнаване на тези държави. Не се констатира вменяване на задъл-
жения на цивилното контраразузнаване, свързани с контрол на въоръ-
жените сили и армиите и министерствата на отбраната на тези държави. 
В този смисъл единната система за сигурност във въоръжените сили 
осигурява липсата на дублиране на контролните функции в тези ведомс-
тва, необходимото оперативно взаимодействие между тях, съкращава 
времето от момента на получаване на изходна информация, касаеща 
сигурността на ВС, до вземането на управленски решения. 

В останалите държави по аналогия с несъществуващия вече КГБ се 
прилага линейната централизирана структурата на управление на конт-
раразузнаването директно от президентите или министър-
председателите. Това се определя и от желанието на управляващите да 
ги използват не само по предназначение, но и в борбата за власт в ня-
кои от тези държави с неустановени принципи на демокрация. 

Като се имат предвид етническите характеристики на някои от тези 
държави, те представляват интерес като обекти за чужди служби и като 
среда за международни терористични организации. Работата по проти-
водействие на такива организации изисква много висока степен на про-
фесионализъм на специалните служби и задължително системен подход. 
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В специалните служби на държавите от постсъветското пространс-
тво се усилва (пряко или косвено) влиянието на специалните служби на 
САЩ, Великобритания, Германия и други западни държави чрез форми-
ране на съвместни подразделения и провеждане на дейности, навлизане 
на инструктори при реорганизацията им и подготовката на кадри на 
място или в западни учебни заведения, осигуряване с оперативна техни-
ка и въоръжение и др. 

В отделни държави в постсъветското пространство (например в 
Беларус, Киргизстан) въпреки кадровото прочистване от „чекистите“ и 
фактора време се запазва нещо от неписаната корпоративна етика, но и 
това изчезва. Да се слага журналистически етикет „чекисти“ на сът-
рудниците на специалните служби от постсъветското пространство е 
неправилно и некоректно. От 1991 г. тези служби изпълняват дейности, 
които нямат нищо общо нито със задачите на ВЧК, нито с тези на нейни-
те наследници. В противен случай може да се стигне до смешни ситуа-
ции – да се наричат с думата „чекисти“ сътрудниците на американското 
ФБР и английското МИ-5. 

Историята на постсъветските служби за сигурност на войските по-
казва, че тези служби имат през годините на СССР най-малко участие в 
мирно време в репресивни мероприятия срещу вътрешната опозиция в 
държавите поради факта, че изпълняват едни от най-сериозните задачи 
срещу реални заплахи за националната сигурност в сравнение с другите 
отдели за сигурност. 

Последните сериозни исторически изследвания опровергават 
пресилените твърдения на т.нар. „либерални демократи“ за стотиците 
хиляди военнослужещи и граждани, репресирани от органите за военно 
контраразузнаване преди и след Втората световна война. Не може оба-
че да се отрече и фактът, че в някои постсъветски държави през перио-
да 1990 – 2000 г. ролята на органите на ВКР зависи не толкова от ефекта 
от борбата им срещу чуждите разузнавания и престъпността, отколкото 
от желанието на властимащите да ги използват в борбата за власт и за 
потискане на опозицията. 

Авторите се надяват, че направеният в настоящата работа преглед 
на развитието на ролята и мястото на органите на военното контрара-
зузнаване в държавите от постсъветското пространство може да бъде 
използван за извеждане на аргументирани предложения за ново, по-
ефективно позициониране на органите за военно контраразузнаване в 
системата за защита на националната сигурност на Република България. 
Aнализът на съвременната среда за сигурност показва необходимостта 
от изготвяне на цялостен преглед на осигуряването на сигурността на 
въоръжените сили, отразяващ реалните и потенциалните рискове и зап-
лахи, и от формулиране на основните принципи и цели на изграждане 
на системата за сигурност във ВС на Република България. Прегледът 
трябва да съдържа оценка на целесъобразността от изграждане на ин-
тегриран сектор за сигурност във ВС, така че всички структури да имат 
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съвместими способности, правила за действие, оперативни процедури и 
обучение, за да бъдат в състояние да изпълняват съвместни задачи. Този 
специфичен структурен модел би осигурил икономии на сили и средст-
ва, подобряване на взаимодействието и ефективност на процеса на оси-
гуряване на сигурността на ВС. 

Новите предизвикателства пред службите за сигурност във въо-
ръжените сили, тяхното място и роля в системата за защита на нацио-
налната сигурност, специфичният функционален модел, изискванията 
към подготовката на кадри и др. са предмет на последващи изследвания 
и публикации. 
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Abstract: Innovative corporate image management is characterized by the 

demand for a holistic effect expressed in consumer satisfaction. The claim for 
innovation is evidenced by the improvement of each of the stages in the „image – 
reputation – brand“ transfer process, the improvement criterion being measured by an 
assessment of the effect. 
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Корпоративният имидж най-общо може да бъде определен като 

„вярванията и представите, които стейкхолдърите имат за компанията“1. 
Имиджът на съвременната фирма е начин на самоизтъкване, който ак-
центира вниманието върху най-добрите ѝ качества, с което постига по-
вишаване на самооценката и авторитета пред потенциалните потреби-
тели. Понятието „имидж“ се появява за първи път в социологически 
разработки през 1955 г. Първоначално се свързва с рекламата и с всич-
ко, което в съвременните маркетингови комуникации попада в сферата 
на брандирането. По-късно става основен термин в теорията на пиара. 
Карл Ботан представя разбирането си за имиджа като нещо повърхност-
но и ограничено, като формиране на определен организационен стил, 
който може да се изфабрикува. Имиджът според него е „не това, което 
организацията прави в действителност, а това, което казва за себе си“2. 
Въпреки това добрият имидж и неговото управление се възприемат като 
значима задача на ръководството на всяка компания.3 Тази задача се 
реализира чрез управление на самия процес на създаване, поддържане 

                                                 
* Авторът е докторант в Катедра „Управление“, Университет за национално и световно 
стопанство – София. 
1 Димитрова, Я. Корпоративният имидж – оценяван или пренебрегван в България. София, 
2015, с. 135 – 140. 
2 Доулинг, Гр. Създаване на корпоративна репутация: идентичност, имидж и представяне. 
София: Рой Комюникейшън, 2005. 
3 Велев, М. Управление на маркетинга. София: Софттрейд, 2005. 
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и подобряване на корпоративния имидж. За целта се използват разно-
образни подходи, методи и инструменти в областта на управлението на 
комуникациите, маркетинга, психологията и поведенческите науки. При 
оформянето на корпоративния имидж основна роля има и корпоратив-
ната култура, чрез която се проявяват ценностите от визията на компа-
нията в поведението на служителите.4 Неразбирането на постулатите ѝ 
се явява една от основните причини програмите за изграждане на кор-
поративен имидж да не постигат желаните резултати. Този и редица 
други факти обуславят актуалността на разглежданата проблематика и 
значимостта на настоящата разработка за теорията и практиката. Управ-
лението на корпоративния имидж се извършва целенасочено с различ-
ни средства по всички канали на възприятията5 – визуален, вербален, 
събитиен и контекстуален. В публичното пространство съществуват 
множество критерии, въз основа на които компаниите, техните продукти 
и/или подходи за управление се определят като иновативни. За да бъдат 
отнесени към категорията „иновативни“, те трябва да бъдат: 

 нови; 
 успешни; 
 търси се цялостен процес и/или цялостен ефект. 
Формирането на имидж е емоционално преживяване, което се 

свързва с „харесването“ или „нехаресването“ на дадена компания. Чрез 
него се цели създаване и поддържане на определено впечатление. 
Крайната цел на създаването на впечатление е създаване на потреби-
телско търсене, повишаване на лоялността на клиентите и в крайна 
сметка създаване на емоционалната компонента от потребителската 
удовлетвореност. В този смисъл иновативното управление на корпора-
тивния имидж следва да се характеризира с търсенето на цялостен 
ефект, изразен в потребителската удовлетвореност. Претенцията за ино-
вативност се доказва чрез усъвършенстването на всеки от етапите в 
процеса на трансфер имидж – репутация – бранд, като критерият за по-
добряване се измерва чрез оценка на ефекта. 

Според личния опит и наблюдение на автора в бизнес практиката 
се открояват две тенденции в управлението на имиджа:6 

 Прилагане на креативни методи на въздействие върху възприя-
тията на целевите групи в посока на изграждане на положителен образ 
на компанията, като се използват когнитивни модели от психологията. 

 Налагане на спонсорството като алтернатива на подходите на 
социалната отговорност. Спонсорството е предпочитано от бизнеса за-
ради възможността за диференциране на компанията сред конкуренти-
те, възвръщаемостта на инвестициите и добавената стойност в увелича-

                                                 
4 Пърс, Ч. Как да направим идеите си ясни. София: Св. Кл. Охридси, 1992, с. 25 – 30. 
5 Молецке, Х. Психология на масовите комуникации. София: ЛИК, 1995, с. 90. 
6 Каазе, М., К. Нютън. Доверия в управлението. София: Гал-Ико, 2003. 
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ването на продажбите чрез влияние върху корпоративната идентичност, 
имидж и репутация.7 

Заострянето на вниманието на обществеността към компанията и 
нейните продукти чрез създаване на по-добър имидж е една от основ-
ните цели на спонсорството на различни спортни и други културни изя-
ви. Данни8 от редица проучвания показват, че обемът на средствата, из-
харчени за спонсорство, все повече нараства. В световен мащаб инвес-
тициите9 в спонсорство през последните 10 години са нараснали с близо 
60 млрд. щатски долара. Изненадващо е обаче колко малко се знае за 
ефективността на този комуникационен инструмент и за ефекта му на 
въздействие върху корпоративния имидж и бранда на конкретната 
фирма. 

Тезата на изследването е, че добавената стойност от корпора-
тивния имидж е в увеличаване на продажбите чрез влияние върху пот-
ребителите, което може да се опише чрез когнитивни модели. 

Развитието на съвременните организации е неизменно свързано 
със създаването на привързаност, доверие и лоялност на клиентите към 
продукта, марката и фирмата. Въз основа на организационното поведе-
ние и комуникациите се изгражда корпоративната идентичност, която е 
обвързана с понятието „имидж“. Имиджът е инструмент за въздействие 
върху общественото мнение и нагласи.10 Според Кюрова имиджът е 
една от основните дейности на организацията по формиране на мнени-
ето на потребителите. Той е важен фактор за обществено разбиране, 
който определя човешкото поведение. В научната литература не липс-
ват и автори, които изтъкват и негативните нюанси на имиджа, а именно 
„манипулирана представа за организацията“, в която липсва „субстанция 
и точност“, „форма на самопрезентация“, в която „се подчертават силни-
те страни и се скриват недостатъците, включваща в себе си представата, 
впечатлението за реалността, но не и самата реалност“. Можем да ка-
жем обаче, че корпоративният имидж представлява образа на компани-
ята като съвкупност от характерни положителни черти, който се изграж-
да в съзнанието на обществото или на конкретна социална група.11 Ста-
новището на Brun е, че корпоративният имидж определя не само фи-
нансовите взаимоотношения на компанията, но и тези между заинтере-
сованите страни (stakeholders) и потребителите. Това от своя страна 
спомага за изграждането на корпоративна идентичност От гледна точка 
на теорията на комуникацията понятието „корпоративен имидж“ може 
да се определи като „целенасочено създадена представа в съзнанието 

                                                 
7 Рангелова, Ж. Спонсорството като социокултурен феномен. – В: Известия на Съюза на 
учените – Варна серия „Хуманитарни науки“, 2000, № 1. 
8 SRI (2001), Giscard d'Estaing (2006). 
9 www.investor.bg. 
10 Молецке, Х. Психология... Цит. съч., с. 66 – 80. 
11 Fournier, S. M. Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer 
research. J. Consumer Res, 1998, р. 120. 
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на реципиента за образа на една компания“. Разумно изграденият и 
поддържан имидж е гарант за общественото признание.12 Имиджът е 
„втора реалност”13, изкуствено създадена от специалисти, която в същ-
ността си е обобщена представа за дадена организация или личност. 
Тази представа включва в неразривно единство поне три компонента – 
реални характеристики на организацията или личността, актуални об-
ществени ценности и очаквания на публиката.14 

Важно е да не се забравя, че във всяка комуникационна инициа-
тива трябва да прозират мисията, посланията, ценностите, идеите и фи-
лософията на организацията, респективно на личността. 

Понятието „имидж“ е доста широко разпространено главно с две 
свои значения: като имидж на организацията, което съвпада с корпора-
тивния имидж, и като имидж, който се отнася до продуктите или услуги-
те на компанията. В този случай се има предвид т.нар. „имидж на про-
дукта“. При изследване на проблематиката за управлението на корпора-
тивния имидж и изясняване на понятийния апарат възниква въпросът 
необходимо ли е да се прави разлика между корпоративен и фирмен 
имидж. Ако се придържаме към утвърдените в публичното пространст-
во формулировки за същността на корпорацията, можем да отбележим, 
че тя е юридическо лице в системата на общото право и е сдружение 
със стопанска или нестопанска цел, създадено със закон или регистри-
рано според определена със закон процедура, имащо права и задълже-
ния, независими от тези на участниците в сдружението. В САЩ корпора-
циите обикновено са големите търговски дружества с голям брой 
съдружници и свободна промяна на собствеността на дяловете.15 

Фирмата може да се разглежда като самостоятелно обособена 
стопанска единица, която може да бъде както юридическо, така и физи-
ческо лице. Според нас разликата между корпоративен имидж и фир-
мен имидж се свежда до това, че във втория случай се касае за по-ниско 
институционално равнище, т.е. създаване и управление на образ, на 
представа за нещо, което е по-малко като обхват и функционална струк-
тура. Имиджът в буквален превод16 е образът, изображението, онова, за 
което потребителите се сещат или си представят, когато стане дума за 
фирмата, за продукта или за услугата, която тя предлага. А фирмената 
репутация е цялостната оценка, общото мнение, което битува в съзна-
нието на потребителите за дадено лице, компания или продукт. Репута-
цията е публичното оценяване. Или, ако имиджът е впечатлението, кое-
то бихме искали да създадем за бранда, репутацията е действителното 
мнение за него. Например дори една компания да произвежда високо-

                                                 
12 Доулинг, Гр. Създаване... Цит. съч., с. 23. 
13 Пак там. 
14 Маршъл, Д. Власт и известност. София: ЛИК, 2003. 
15 Heding, T., Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Brand management: research, theory and 
practice. New York: Roudledge, 2009. 
16 Атанасова, Т. и др. Английско-български речник. Съставител. София: БАН, 1985. 
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качествени изделия и да ги промотира и представя чрез различни кому-
никационни способи и канали, ако служителите, работещи в компания-
та, са некоректни и злоупотребяват по някакъв начин с доверието на 
своите клиенти или пък ръководството на фирмата в качеството си на 
работодател е некоректен и извършва злоупотреби със служебно поло-
жение, репутацията, с която ще се ползва фирмата в публичното прост-
ранство няма да е добра и общата оценка за нея ще е нeгативна. Затова 
от изключителна важност е да се обръща внимание на всички детайли 
по изграждането, управлението и утвърждаването на имиджа, бранда и 
репутацията. 

Изграждането на имиджа е сложен процес: незабележимо и поня-
кога сякаш спонтанно се създава представата за продукта или стоката, 
формира се образът ѝ въз основа на непрекъснато въздействие на еле-
ментите на корпорацията и средата – въздействието на конкуренцията, 
чрез което се оценява продуктът или цялостната продуктова политика 
на организацията. А поддържането на даден имидж става въз основа на 
комуникациите.17 Създаването на желания образ е възможно само при 
наличие на обективни реални предпоставки, т.е. при рационално изпол-
зване на комуникационните процеси и инструменти от предприятието. 
За осъществяване на даден комуникационен процес компанията изпол-
зва различни средства, сред които идеи, събития, символи и т.н. С други 
думи чрез психологическо въздействие, базирано основно на рекламата 
и брандирането, се задават определени характеристики на организация-
та, като у потребителите съзнателно и целенасочено се формира конк-
ретен образ и положително отношение.18 В тази връзка Бондиков твър-
ди, че имиджът представлява разновидност на образа, като успоредно с 
това той се явява и ключов фактор, оказващ влияние върху потребител-
ското решение за покупка, привличането на нови клиенти и формиране-
то на лоялни потребители. Посредством корпоративния имидж, базиран 
върху фирмената идентичност и съвременните маркетингови комуника-
ции, се повишават известността на организацията и нейният престиж. 
Това от своя страна способства за привличането на квалифицирани 
кадри, което неминуемо води до увеличаване на продажбите и печалба-
та, за развитието и конкурентоспособността на фирмата.19 Същевремен-
но имиджът може да се представи като стратегически важен маркетин-
гов инструмент, който позволява целенасочено ориентиране на пазар-
ната дейност на предприятието и постигане на конкурентно предимство. 
Според Райков корпоративният имидж включва три компонента – съ-
ществуващите фирмени параметри, социалното мнение и очакванията 
на публиката. Златева допълва това твърдение, като насочва вниманието 
към фирменото себепредставяне, диалога с публиката и взаимодействи-
                                                 
17 Пак там. 
18 Heding, T., Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Op. cit. 
19 Hatch, M. J., M. Schultz. Relations between organizational culture, identity and image. – In: 
European Journal of Marketing, 1997. 
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ето с цялото общество. Видно е, че ключова роля във формирането на 
имиджа на компанията има корпоративната социална отговорност. Кот-
лър и Лий я дефинират като ангажимент за подобряване на обществе-
ното благополучие чрез доброволчески бизнес практики и използване 
на корпоративни ресурси.20 Необходимо е да се отбележи, че основна 
роля в изграждането и поддържането на корпоративен имидж имат 
фирмената култура, етика и ценности. Те се определят като набор от 
„прагматични норми и правила, които подпомагат корпоративните 
предприемачи в изработването на конкретна морална позиция и отно-
шение към заобикалящата ги среда“, целящи заздравяването на корпо-
ративната идентичност и постигане на целите на организацията. Корпо-
ративното поведение е свързано и с фирменото управление. Според 
Филева „формирането и развитието на ценностната система и на фир-
мената култура в значителна степен се определят от съответния стил на 
управление и изградения на тази основа фирмен климат. Чрез него ком-
панията се стреми да изгради своята идентичност и да се позиционира 
на пазара. Ето защо е необходимо да се формират положителна предс-
тава и нагласа по отношение на управленския състав и персонала“21. Не 
трябва да забравяме обаче, че поведението на заетите е пряко свързано 
с корпоративните ценности, имплементирани във фирмената визия на 
компанията. Същевременно поддържането на корпоративния имидж 
сред персонала корелира с формирането на имиджа на организацията 
от страна на стейкхолдърите. Образът, който компанията си е създала, е 
неминуемо повлиян и от политиката по отношение към клиентите. Оп-
ределянето на поведението на служителите към потребителите се бази-
ра на корпоративната ценностна система. Чрез използването на различ-
ни подходи и методи на работа се цели постигането на тясно сътрудни-
чество, което да доведе до повишаване на фирмения престиж. Видно е, 
че към основните елементи на имиджа спадат изграждането и поддър-
жането на фирмената репутация, известността, конкурентното предимс-
тво, иновационният потенциал, влиянието върху потребителите чрез 
изграждането на лоялност и доверие и др. Съществува и допълнителна 
група компоненти, към които се причисляват фирмената култура и цен-
ности, корпоративният организационен стил, политиката по отношение 
на клиентите, изграденият образ по отношение на управленския състав 
и персонала. В тази връзка основните фактори, оказващи влияние върху 
изграждането на корпоративния имидж, са неделима част от представа-
та на компанията за самата нея, нейния мениджмънт и служители. Ето 
защо от изключителна важност в този процес имат фирмената политика, 
култура и етика, маркетинговият микс, опитът и традициите, отношение-
то на стейкхолдърите и др. Въпреки че основните функции на корпора-
тивния имидж са да информира, да допринася за престижа, като създава 

                                                 
20 Aaker, D. Managing brand equity: Capitalizing on the value of abrand name. 1991. 
21 Филева, И. Глобализация и медии. София: Кръгозор, 2003, с. 79. 
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и поддържа положителна представа за организацията, той трябва да се 
разглежда и в контекста на социалната отговорност във и извън самата 
компания. Независимо към какъв имидж се стреми организацията – по-
зитивен, желан, обновен или друг, не трябва да се забравя, че различни-
те типове имидж могат да преминават през различни форми, което от 
своя страна налага неговото постоянно анализиране и предприемането 
на коригиращи действия. Образът за всеки обект е различен по обхват и 
дълбочина. За една публика образът се изгражда на базата на цената 
(чрез ценовата политика на корпорацията, като често се игнорират или 
омаловажат други качества на обекта), а за друга оформянето на образа 
на корпорацията се диктува от качеството на продукцията и т.н. Всичко 
това се обхваща от комуникативните политики и стратегии в организа-
цията. Образите, изградени у публиката, са от решаващо значение за 
отношението ѝ към продуктите на една корпорация.22 Следователно в 
зависимост от степента на доближаване на представите на публиката до 
реалния облик и действителните характеристики на корпорацията се 
определя и степента на доверието в нея. В процеса на общуване публи-
ка – организация по-заинтересована е организацията. От степента и ха-
рактера на комуникация, от постигнатата степен на доверие в този про-
цес зависи осъществяването на целите на организацията/корпорацията, 
на успеха или фалита на продуктовата политика.23 

Друг критерий за иновативност е прилагането на подходи и моде-
ли от други области на познанието върху обекта на изследването. Ще 
анализираме два от известните поведенчески модели от гледна точка на 
тяхното приложение в управлението на корпоративния имидж. 

 
МОДЕЛЪТ S-O-R 

 
Основна идея 

Моделът S-O-R (стимул – организъм – отклик) е разработен, за да 
обясни просто ефекта на комуникационните мерки върху отклика на 
потребителя. Моделът S-O-R първоначално се основава на бихейвио-
ристичната парадигма S-R (стимул – отклик) – модел, който се опитва да 
обясни човешкото поведение на основата само на наблюдаеми факто-
ри. Моделът S-R предполага, че външните стимули директно водят до 
определени реакции, обявявайки по този начин, че личностите винаги 
ще реагират по един и същ начин на даден стимул.24 Подходът S-R изк-
лючва всички ненаблюдаеми процеси, които се случват в ума на инди-
вида, и смята тези фактори за ирелевантни или непознати. Физическите 
процеси се споменават като „черна кутия“. 

 
                                                 
22 Доулинг, Гр. Създаване... Цит. съч. 
23 http://prfactory.wordpress.com/2011/04/16/business-communication-image-making/. 
24 Kapferer, Jean-Noel. The new strategic brand management: creating and sustaining brand 
equity long term. 4th ed. 2008, p. 96. 
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Приложение на Модела S-O-R 
в процеса на управление на имиджа 

Според Херман (1997) подходът S-O-R не е подходящ за обясне-
ние на поведението на потребителя и промяната в нагласите чрез раз-
лични инструменти на създаването на имидж и репутация, напр. спон-
сорство. Въпреки че показва кои променливи могат да играят определе-
на роля в процесите на ефектите от спонсорство, той не обяснява как 
тези променливи са свързани помежду си.25 

Въпреки това има опити за използване на модела S-O-R за обяс-
нение на трансфера на имидж при спонсорството. Доколкото трансфе-
рът на имидж е хипотетична конструкция, която нито е видима, нито 
има за резултат някакво незабавно действие (напр. покупка), частта „от-
клик“, както е използвана в необихейвиористичните S-O-R модели, мо-
же в действителност да бъде пренебрегната. Точката на интерес в този 
контекст е по-скоро взаимовръзката между стимула и организма (S-O 
връзка). 

При използване на този подход спонсорското послание представ-
лява „стимулът“. Частта „организъм“ е съставена от различни фактори, 
като участие, внимание, възприемане и учене, които служат като моде-
риращи фактори относно степента на трансфер на имидж. Променлива-
та „отклик“ е представена от имиджа на спонсора или по-точно от сте-
пента на промяна в имиджа. Трябва да се има предвид, че в този кон-
текст откликът всъщност представлява хипотетична конструкция, която 
не може да бъде наблюдавана и може да бъде измерена само индирек-
тно. Една промяна в имиджа обаче може да бъде разглеждана като 
предварителен етап на всяка възможна промяна в поведението. Фигура 
1 показва тези процеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Heаding, T., Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Op. cit. 



Ф
иг
ур
а 

1.
 М
од
ел
ът

 S
-O

-R
 в

 к
он
т
ек
ст
а 
на

 т
ра
нс
ф
ер
а 
на

 и
м
ид
ж

 
 

 
 

И
зт
оч
ни
к:

 H
ed

in
g,

 T
., 

Ch
ar

lo
tte

 F
. K

nu
dt

ze
n,

 M
og

en
s 

Bj
er

re
. O

p.
 c

it.
, p

. 1
01

. 



ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ИМИДЖ 

 165 

МОДЕЛ НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ОСМИСЛЯНЕ (ELM) 
 

Основна идея 
Моделът на вероятността за осмисляне първоначално е разрабо-

тен от Petty и др. (1983), за да изследва ефекта от различни нива на учас-
тие и мотивационни състояния върху убедителността на рекламата.26 
Основният въпрос на модела е как рекламата убеждава, имайки пред-
вид различията във възможностите и мотивацията за обработка на ин-
формация от аудиториите на масмедиите. 

Централното допускане в модела е, че потребители, които показ-
ват дълготрайно участие в даден продукт, има по-голяма вероятност да 
обърнат внимание на дадено послание, отколкото потребители с ниско 
ниво на участие. Моделът ELM прави разлика между централен и пери-
ферен път на убеждаване. 

Централният път на убеждаване ще бъде активиран, ако потребите-
лите покажат трайно участие в определена марка или продукт. Вниманието 
на тези лица ще бъде фокусирано върху аргументите на посланието (напр. 
твърдение за превъзходство на марката) и те ще обработят по-голямо ко-
личество от информацията, съдържаща се в посланието. Потребителите, 
които участват, има по-голяма вероятност да изпитат повече когнитивни 
отклици на посланието. Има по-голяма вероятност те да бъдат убедени от 
дадено послание, ако смятат, че неговите аргументи са убедителни. 

Периферният път на убеждаване се активира, ако потребителите 
участват по-малко в продуктовата категория или категорията на марката. 
За неучастващите личности рекламното послание няма да съдържа свойс-
твен интерес и тяхното внимание ще бъде привлечено от това как посла-
нието е представено, отколкото от неговите аргументи. Креативността на 
посланието и привличащите внимание негови характеристики следова-
телно са по-важни за привличането на техния интерес и внимание. 

Личностите с ниско участие ще приложат ниски нива на обработ-
ка на информацията и ще използват възможно най-малко когнитивно 
усилие да разберат и оценят посланието. Позитивни усещания могат да 
се създадат само заради музиката, цвета или привлекателността на го-
ворителя, без при това да се оценява самият продукт. 

Кройбер и Вайнберг (1999) разширяват ELM теорията с компонент 
на посланието, който прави разлика между фактически и емоционални 
послания. Те различават четири типични комбинации на убеждаване: 
емоционални и фактически послания, които са комуникирани на потре-
бители с високо и ниско ниво на участие. Посочват, че фактическата ин-
формация рядко има ефект при потребители с ниско ниво на участие, 
докато емоционалните послания могат да действат и при реципиенти с 
                                                 
26 Името на модела идва от допускането, че по-високото участие увеличава шанса (веро-
ятността) на едно послание да бъде отделено някакво време за мислене (осмисляне) (Вж. 
Petty (1983), в Coppetti (2004). Marketing Management. Blueprint for creating strong brands. 
2001, p. 56). 
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високо, и при реципиенти с ниско участие. Четирите различни пътя са 
представени на Фигура 2. 

 
Фигура 2. Убеждаване чрез фактически и емоционални пос-

лания на потребители с високо и ниско участие 
 

 
 
Източник: Kapferer, Jean-Noel. The new strategic… Op. cit., p. 56. 
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Приложимост на ELM теорията към управлението на имиджа 
ELM обяснява част от комплексността в темата за убеждаването 

чрез комбиниране на характеристики на аудиторията с тези на послани-
ето (аргумент с/у представяне). Първоначално той цели да предостави 
разбиране за това как нивата на участие на целевата група могат да ръ-
ководят изграждането на убеждаваща реклама. В областта на спонсорс-
твото например идеята за разграничаване между различни нива на 
участие е прехвърлена към темата за трансфера на имидж. Пътят на 
убеждаването в спонсорството може следователно да се разглежда, как-
то следва: един неутрален стимул (напр. търговска марка) ще бъде свър-
зан многократно с емоционален стимул (напр. културни или спортни 
събития), докато реципиентите не започнат да асоциират характеристи-
ките на емоционалния стимул (събитието) със спонсора. Трансферът на 
имиджови характеристики към търговската марка може да бъде обяснен 
чрез класическата условна теория.27 

 
Детерминанти на ефектите от спонсорство 

Въпреки че моделите на ментална обработка на информация мо-
гат да дадат някаква основна идея за това как процесът на трансфер на 
имидж чрез спонсорство може да бъде теоретично обяснен, те не могат 
да обяснят защо влиянието се различава според респондента, събитието 
или спонсора. Изследователи откриват, че други фактори трябва да бъ-
дат взети предвид за представяне на по-точна картина на обхвата на 
ефектите от спонсорство. Добрата воля в спонсорството, сходството в 
имиджа между спонсор и спонсориран и личното участие на индивида в 
спонсорирания обект са идентифицирани като едни от основните де-
терминанти на ефектите от спонсорството. 

Добра воля в спонсорството 
Един от най-важните фактори, стимулиращи отклика на потреби-

телите на спонсорството, е феноменът добра воля.28 Това може да е 
въпросът, който изключително диференцира спонсорството от реклама-
та, и той може да бъде основен двигател, който оказва влияние на ефек-
тите от спонсорството. 

В литературата по спонсорство до днес постоянна тема е, че спон-
сорството действа различно от рекламата. Проучване с фокус група, 
проведено от Миинган (2001), установява, че, изглежда, съществува раз-
личен ефект в отговор на спонсорството и рекламата. На комерсиалното 
спонсорство се гледа като на съдържащо някакъв вид полза за общест-
вото и то се вижда като едва доловимо и индиректно, съдържащо скри-
то намерение за убеждаване, което отслабва защитните механизми на 
потребителите. Рекламата от друга страна се възприема като егоистична 
и само в интерес на рекламодателя, която не включва никаква очевидна 

                                                 
27 Harvard Business School Press, 2004, р. 113. 
28 Muсiz Jr., A. M. and T. C. O’Guinn. Brand Community. 2001, р. 100. 
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полза за обществото. Рекламата се възприема като принудителна и сле-
дователно води до повишаване на нивото на защитните механизми на 
потребителя. 

 
Таблица 1. Спонсорство и реклама – сравнение на алтерна-

тивни комуникации 
 

Сравнявани фактори Спонсорство Реклама 
Добра воля Ползотворно Егоистично 
Фокус Индиректен/трудно видим Директен/силов 

Намерение за убеждаване Прикрито Явно 
Защитен механизъм Ниско ниво на активност Високо ниво 

на активност 

 
Източник: Muсiz Jr., A. M. and T. C. O’Guinn. Brand Community. 2001. 
 
Като се има предвид фактът, че индивидите възприемат рекламата 

по-различно в сравнение със спонсорството, трябва да се предполага, 
че възприемчивостта към тези две форми на маркетингова комуникация 
е различна. Потребителите, изглежда, „възприемат спонсорските кому-
никации в ореола на добрата воля, който се генерира от фактори, като 
възприятието за полезност, неуловимостта на посланието и прикритото 
комерсиално намерение на комуникацията“29. 

Според Миинган факторът „добра воля“ присъства в три различни 
нива на агрегиране: на генерично ниво (като дейност сама по себе си), 
на ниво категория (напр. спорт, изкуства и т.н.) и на индивидуално ниво 
(напр. оркестър или отбор по мореплаване). Интензивността на добрата 
воля е различна в зависимост от нивото на агрегиране. 

 На генерично ниво на спонсорството се гледа като на връщащо 
на обществото нещо, създаващо по-топли взаимоотношения от рекла-
мата, която е по-фокусирана върху трансакцията. Ефектът на добра воля 
на генерично ниво е по-абстрактен и по-слабо почувстван, отколкото на 
другите нива на агрегиране. Добрата воля на това ниво обикновено се 
изразява просто, като това, че спонсорството е „добра идея“. На това 
генерично ниво обаче спонсорството не се ангажира с индивидуалния 
потребител по дълбок и смислен начин. 

 На ниво категория може да се види, че различните категории 
спонсорство (напр. на спорт, музика, изкуство) заслужават различни сте-
пени на добра воля. Като пример спонсорството на социални каузи на-
сърчава повече добра воля към спонсора, отколкото спонсорството на 
масови изкуства. На това ниво ефектът на добрата воля се чувства по-

                                                 
29 Rajendra, K. Srivastava, Tasadduq A. Shervani and Liam Fahey. 18 Marketing Assets and 
shareholder value: A framework for analysis. – In: Journal of Marketing, Vol. 62, No. 1, 1998, pp. 
2 – 18. 
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интензивно, отколкото на генеричното ниво, в зависимост от склонност-
та на потребителя към дадена категория. 

 На нивото на индивидуална дейност възприятието за полза и 
добра воля има вероятност да бъде по-високо, ако потребителят е във-
лечен в дейността. На това ниво ефектите на добра воля са по-очевидни 
и са движени от интензивността на участието на потребителя. „Един 
футболен фен може да отчита характеристиките на емоционалния сти-
мул (събитие) на спонсора. Трансферът на атрибути на имиджа към 
спортния спонсор на ниво категория, откликът на фена обаче към спон-
сора на отбора, с който той е лично свързан, ще се почувства по-
дълбоко, очевидно генерирайки по-високи нива на добра воля и благо-
дарност към спонсора“30. 

 
Трансфер на имиджа чрез сходство 

Една от най-важните теоретични концепции, свързани с обработ-
ката на спонсорските стимули, е идеята за „съответствието“ или „сходст-
вото“ между спонсор и спонсориран.31 Идеята за сходството на имиджа 
се свързва с теорията на схемата, разгледана по-рано. 

Въпреки очевидната важност на този въпрос изследванията в тази 
област не са получили голямо концептуално внимание от учените в об-
ластта на маркетинга до този момент. Изследванията на сходството на 
имиджа произлизат главно от проучването на рекламата с участие на 
известни личности, където са проведени редица различни подходи и 
проучвания. Централна догма на този поток от проучвания е, че откли-
кът на една реклама е повлиян от възприеманото съответствие между 
характеристиките на имиджа на известната личност и характеристиките 
на имиджа на търговската марка, както и от функцията на продукта. 
Ключови открития в тази област са, че както отношението към реклама-
та, така и отношението към марката и намеренията за покупка са значи-
мо свързани с възприеманото съответствие между характеристиките на 
известната личност и тези на търговската марка. В допълнение към 
ефекта на съответствие участието и полът също се оказва, че имат зна-
чително влияние в някои проучвания за участието на известни личности 
в реклами. Някои проучвания на сходството между говорителя в рекла-
мата и търговската марка изследват ефекта на манипулирането на ня-
каква физическа характеристика на говорителя върху възприеманото 
сходство с даден продукт. Например оказало се е, че физически привле-
кателна известна личност, която рекламира продукти за разкрасяване, 
има по-позитивно въздействие върху отношението на потребителя към 
марката и върху намерението за покупка. Правени са изследвания за 
това дали манипулирането на мускулатурата на говорителя има някакъв 
ефект върху възприятието за продукти, увеличаващи мускулатурата 

                                                 
30 По: Брестничка, Р. Управление на търговските марки. София: Стопанство, 2004. 
31 Доулинг, Гр. Създаване... Цит. съч. 
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(напр. фитнес оборудване), или върху продукти, които се смятат за мъ-
жествени по природа (напр. автомобилни акумулатори).32 

Хипотезата за съответствието се основава на предположението, че 
потребителите имат основани на паметта очаквания за атрибути, оли-
цетворени от събития или дейности, марки и продукти, които следова-
телно повлияват върху реакциите на спонсорските реклами. Централен 
фактор при определянето на възприемането на съответствието е степен-
та, до която потребителите възприемат една логична връзка между 
спонсора и спонсорираната дейност. 

Съществуват две концептуализации на теорията на съответствие-
то. Първият подход е, че по-скоро хората запомнят информация, която 
съответства на предишен опит. Според конкурентна теория несъответст-
ващата информация дава като резултат по-голям спомен, защото изиск-
ва по-сложна обработка. Според втора спонсорство на културно съби-
тие от спортна компания може да бъде запомнено поради липсата на 
съответствие. Докато ефектите върху паметта от съответствието са подк-
репени емпирично обаче, ефектите от несъответствието не са изследва-
ни по-подробно. 

Степента на съответствие на имидж може да зависи от нивото на 
агрегиране. Съществуват две различни нива на имидж, които трябва да 
бъдат различавани: 

 На ниво спонсорирана категория трябва да се има предвид, че 
много различни видове имидж се предизвикват във всяка спонсорирана 
област. Дори в една и съща област имиджът на индивидуалните катего-
рии може да се различава силно във възприятията на потребителя. Като 
пример едно изследване показва, че интелектуалните изкуства (напр. 
балетът или класическата музика) предизвикват много различни ими-
джови стойности в сравнение с масовите изкуства. 

 Имиджът на ниво спонсорирана дейност е най-подходящ за 
оценка на нивото на имиджово съответствие със спонсорите. В опреде-
лен тип събитие определен брой характеристики ще бъдат различни от 
едно събитие до друго, които оказват влияние върху възприятието на 
потребителя за общия имидж на събитието: размер на събитието, място 
на провеждане, история и традиции, промоционален изглед, професио-
нален статут на участниците и т.н. Направено е наблюдение, че всяка 
спонсорирана дейност има своя собствена отчетлива индивидуалност: 
„Една индивидуална спонсорирана дейност е […] обработена от личност-
та и има ефект на заличаване или ефект на ореола за корпоративния 
или продуктовия имидж от асоциацията“33. Следователно, когато една 
компания спонсорира две различни събития по едно и също време, две 
групи много различни имиджови стойности могат да се трансферират 
чрез тези индивидуални взаимовръзки. 

                                                 
32 Котлър, Ф. Управление на маркетинга. София: Графема, 1996. 
33 Heding, T., Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre. Op. cit., р. 104. 
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Друг въпрос, повдигнат в дискусията за съответствието, е този на 
каква база може да бъде оценявана приликата или разликата. Макдо-
налд (1991) например дискутира важността на относимостта на продукта 
към спонсорираното събитие като база за оценка на приликата. Той 
предполага, че един спонсор може да съответства по директен или ин-
директен начин. Директният метод се проявява, когато продуктите на 
спонсора се използват (или биха могли да се използват) по време на съ-
битието, докато индиректното съответствие може да бъде постигнато, 
ако някакъв аспект от имиджа на спонсора си кореспондира със събити-
ето. В тази връзка Гуинер използва термините „функционално базирано“ 
и „базирано на имиджа подобие“, за да изрази потенциалното сходство 
между събития и спонсори. Той предполага, че функционално базирано 
подобие е налице, когато спонсорираната търговска марка действител-
но се използва по време на събитието (напр. Gatorade, спонсориращ 
Iron Man Triathlon), докато базираното на имиджа подобие се проявява, 
когато имиджът на събитието е свързан с имиджа на търговската марка 
(напр., ако Cadillac спонсорира голф турнира Master's Golf Tournament, 
това може да се впише в техния престижен имидж). 

Докато установяването на функционални връзки между събития и 
продукти е често срещано за спонсори от индустрията за потребителски 
стоки, много по-трудно е да се създадат очевидни връзки за компаниите в 
сферата на услугите, които не предлагат продукти с материално израже-
ние. Например фирмите за финансови услуги или застрахователните ком-
пании се сблъскват с проблема, че в повечето случаи няма директна или 
функционална връзка с областите и събитията, които те спонсорират. В 
този случай релационният контекст и значение между спонсор и събитие 
са по-важни и повече внимание трябва да се обърне на начина, по който 
спонсорството се комуникира, и какви послания се използват. Изследва-
нията в тази тематична област показват, че комуникирането на връзка 
има смисъл от рекламна гледна точка, но артикулация може да бъде раз-
вита и в основната спонсорска взаимовръзка. Особено при условията на 
несходна взаимовръзка между спонсор и събитие артикулацията и кому-
никацията на причините за спонсорството е от ключово значение и ако се 
извърши правилно, може да даде като резултат подобрено запомняне на 
взаимовръзката.34 Оползотворяването на връзката на спонсорските взаи-
моотношения може да действа за подобряване на паметта на потребите-
ля, докато в същото време служи като сигнал към потребителите за 
стойността на спонсорството за фирмата. Поради това оползотворяването 
и артикулацията на спонсорството е ценен управленски инструмент за 

                                                 
34 Тези резултати кореспондират на психологическо изследване, което показва, че слу-
чайното научаване на две несвързани съществителни е по-добро, когато съществителните 
са свързани в смислено изречение, отколкото, когато са представени изолирано (Вж. 
Goodyear, M. Divided by common language: diversity and deception in the world of global 
marketing. 2006, p. 27). 
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компаниите, предлагащи продукти или услуги, които нямат логични връз-
ки със спорта, изкуствата или благотворителните събития. 

 
Участие на почитатели (фенове) 

Още една аксиома в обяснението на ефектите от спонсорството е 
концепцията за участието на фенове. Спонсорството неизбежно е свър-
зано с дейности или събития, в които потребителите са силно въвлечени 
и участието им се идентифицира като важна променлива в моделиране-
то на рекламния отклик на потребителя. Съществуването на емоционал-
но обвързване отделя спонсорството от повечето други промоционални 
и комуникационни дейности. Концепцията за участието на фенове ос-
новно е тема на социологическата литература и литературата по спор-
тен мениджмънт, но в последно време тя се изследва също и в марке-
тингов и спонсорски контекст. Участието на почитатели (фенове) може 
да бъде дефинирано като „степента, до която потребителите се иденти-
фицират със и се мотивират от тяхната ангажираност и връзка с опреде-
лени дейности за свободното време“35. То предоставя мощно обяснение 
на социалното поведение, което се наблюдава в отговорите на някои 
известни личности (като например звездите от рок музиката) и фанатич-
ната лоялност на спортните фенове към техните любими отбори.36 

 
Фигура 3. Ефект на добрата воля и участие на почитатели 
 

 
 
Източник: Робинсън, Дж. Манипулаторите – конспирацията на големите в рек-

ламата. София: Кръгозор, 2001. 

                                                 
35 Рангелова, Ж. Спонсорството... Цит. съч. 
36 Пак там. 
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Идеята за участието на фенове може да помогне за обяснение на 
това, защото потребителите демонстрират коренно различни реакции 
към индивидуалните спонсорства в сравнение с рекламата. Спонсорст-
вото се намесва в емоционалната взаимовръзка между потребителите и 
техните дейности в свободното им време и спонсорите могат да изгра-
дят стабилна и удовлетворяваща връзка с последователите на опреде-
лена дейност. „Във взаимовръзката спонсор – спонсорирана дейност 
съществува позитивна емоционална ориентация към спонсора, дарява 
облага на любимата дейност на потребителя. Това се опосредства от 
интензивността на участието на почитателите и от своя страна формира 
основата на реакцията на потребителя към спонсора.“37 

Тъй като спонсорът дарява облага на дейност, в която почитателят 
е силно въвлечен, почитателят ще възнагради това с по-високо ниво на 
добра воля към спонсора. Триъгълната взаимовръзка между почитател, 
дейност и спонсор е показана на Фигура 3. 

 
Сегментация на аудиторията според нивото на участие 
Сегментирането на аудиторията според нейното ниво на участие в 

дейността е получило само ограничено внимание в контекста на спон-
сорството до този момент. Сегментирането на аудиториите на базата на 
обема на потребление (напр. слабо или силно ползващи се от индиви-
дуални спортове) представлява лесен и удобен начин за идентифицира-
не и обръщане към последователите на определена дейност в контекста 
на спонсорството. Такава сегментация, основана на обема, обаче може 
да се провали при идентифицирането на по-дълбокото емоционално 
ниво на участие на истинските почитатели. Проучванията в тази област 
използват мерки, като „грижа“ и „важност“, които могат да не уловят ис-
тинската същност на въвличането на почитателите. Според Миинган 
следва да бъдат разработени по-подробни конструкции, за да уловят 
интензивната страст и лоялност и често траещата цял живот връзка 
между феновете и техните любими отбори и играчи. 

Въпреки че участието на почитателите е полезна конструкция за 
разбиране на ефектите от спонсорството върху потребителите, трябва да 
се вземе предвид фактът, че самата аудитория на една дейност не е хо-
могенна по отношение на степен на участие или интерес. Лоялността 
сред феновете на даден футболен отбор може да варира от много силно 
ангажирани до само маргинално участващи. Основният принцип за сег-
ментация е посочен на Фигура 4. 

 
 
 
 

                                                 
37 Робинсън, Дж. Манипулаторите – конспирацията на големите в рекламата. София: Кръ-
гозор, 2001. 
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Фигура 4. Сегментиране на аудиторията на спонсорството 
 

 
 
Източник: Aaker, David A., Kevin Lane Keller. Consumer Evaluations of Brand 

Extensions. – In: Journal of Marketing, Vol. 54, No. 1, 1990, pp. 27 – 41. 
 

Концепция на зависимата добра воля 
Връзката между спонсор и спонсорирана дейност следва обикно-

вено да засяга повече от просто комерсиални въпроси и да демонстрира 
определена степен на грижа за дейността. Потребителите като цяло са 
доста добре запознати със спонсорството и знаят, че трябва да има опре-
делен вид възвръщаемост на инвестицията за спонсора. От друга страна 
потребителите са също така много чувствителни към потенциала за 
свръхкомерсиализация и злоупотребяващо спонсорство. Тази чувстви-
телност е най-висока сред ангажираните фенове на дейността: те аплоди-
рат позитивните действия на спонсора и ги възнаграждават с определена 
благодарност и афинитет към него, но също така могат да реагират враж-
дебно към свръхексплоатация или агресивна разгласа на спонсорството. 
Тези с малко участие или интерес към дейността не регистрират експлоа-
тацията от страна на спонсорите в същата степен и следователно ще чувс-
тват сравнително малка добра воля или враждебност към спонсора.38 

Поради възможните негативни реакции на фенове към спонсори 
управлението на добрата воля се идентифицира като проблем на спон-
сорството сам по себе си. Ефектите на добрата воля от спонсорството мо-
гат да бъдат максимизирани само ако компаниите се опитат да бъдат 
виждани като „добри“ спонсори, които наистина носят някакъв вид полза 
на дейността. Въпреки че обикновено има договор между спонсора и 
спонсорираната дейност, който определя формалната интензивност на 
публичността, съществува още и „негласен обществен договор“ между 
спонсора и последователите на дейността.39 Този негласен договор анга-
жира спонсорите с това да се придържат към негласните, но реални гра-
                                                 
38 Aaker, David A., Kevin Lane Keller. Consumer… Op. cit. 
39 Пак там. 
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ници на поведение, и той трябва да се счита за стратегически важен въп-
рос за разглеждане при ангажиране със спонсорство. Действия, които се 
смятат за полезни за дейността, ще бъдат възнаградени с добра воля, до-
като прекрачването на границата с агресивни промоционални дейности 
ще бъде наказано с негативно отношение към спонсора, като по този на-
чин се разруши първоначалната мотивация на спонсора. Добрата воля на 
почитателите не може да бъде купена, тя трябва да бъде заслужена. Нег-
ласното разбиране между феновете на една дейност и спонсорите е мно-
го крехко и реакциите на последователите на дейността зависят от това 
колко спонсорите уважават почтеността на дейността. Следователно раз-
бирането на тези неписани правила относно прекрачването на границата 
е централно за управлението и разбирането на ефектите от спонсорство.40 

Анализът, представен по-горе, илюстрира определени подходи за 
основно разбиране на това как работи спонсорството в умовете на пот-
ребителите и кои са най-важните опосредстващи фактори, които опре-
делят интензивността на ефектите на спонсорството. Въпреки редицата 
различни подходи все още липсва разбиране за това как менталните 
информационни процеси си взаимодействат с други вътрешни и външ-
ни фактори. Миинган, след като провежда различни изследвания по те-
мата за ефектите от спонсорство и след като прави преглед на най-
важната академична литература, стига до заключението, че нивото на 
разбиране на отклика на потребителя на спонсорството е „изключител-
но неадекватно“, като се вземе предвид важността на спонсорството 
днес, и е „в рязък контраст“ с разбирането на отклиците на традицион-
ната реклама. „Това, което е необходимо в момента, е да се дефинира и 
адресира план за изследване за спонсорството, който ще доведе до 
напредък в разбирането на неговите процеси и ефекти и ще постави 
границите за сравнение за бъдещи проучвания“.41 

В текста представихме подбор от подходи, които интегрират под-
ходите за ментална обработка на информация с разнообразие от вът-
решни и външни променливи и фактори с цел да се изградят по-
изчерпателни модели на ефектите от спонсорството.42 Трябва да се има 
предвид, че тези модели са теоретични и няма информация дали са би-
ли апробирани емпирично. Целта на тези модели е да се намали комп-
лексността от наличието на множеството зависимости между спонсори, 
спонсорирани дейности и потребители, които са от психологическо, по-

                                                 
40 Пак там. 
41 Louro, M. J., P. V. Cunha. Brand management paradigms. – In: Journal of Marketing 
Management, 2001. 
42 Съществуват редица други подходи, които не се дискутират по-задълбочено в тази ста-
тия. Те включват моделите на трансфер на имидж на Glogger (1999), Walliser (1995) и 
Hermanns (1997) и др. Тези подходи се цитират често в немскоезичната литература. Тъй 
като се четат само в немскоезичните региони обаче, не са имали особено голяма между-
народна значимост до този момент. Публикацията се концентрира само върху модели, 
цитирани в популярни международни публикации. 
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веденческо и управленско естество. Всеки от моделите има свой собст-
вен произход и се основава на различни норми на разбиране. 
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УКАЗАНИЯ 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА „НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ 
 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. „Научните трудове“ на ВУСИ се издават в няколко научни направления: Поли-
тика, Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право, Сигурност и др. „Науч-
ните трудове“ се издават в единно книжно тяло, а също така и в онлайн версия, 
поместена на сайта на ВУСИ – www.vusi.bg. 
2. Материалите трябва да имат оригинален научен принос. 
3. Материалите се представят на един от работните езици на „Научните трудове“ 
– български, руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи 
към тях са съответно на английски език (ако текстът е на български език) и на 
български език (ако текстът е на чужд език). След основното заглавие и авто-
ра/ите по същия съответен начин се дават преведени заглавието и автора/ите. 
4. Обемът на всеки материал е от 20 до 60 стр., формат А5, шрифт Arial, 10 pt, раз-
стояние Single, двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см. 
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на 
резултатите, за стиловото и езиковото оформление на текстовете и резюметата. 
6. Всеки автор може да участва в „Научните трудове“ само с един материал. 
7. Материалите се предават в редакционната колегия от 1 септември до 10 октомври. 
8. Всеки материал се представя в електронна версия (в MSWord format), която се изп-
раща на служебната електронна поща на членовете на Редколегията – info@vusi.bg. 
 

Раздел ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 
1. Предоставените материали се рецензират от хабилитирани преподаватели в 
същото научно направление и се одобряват или отхвърлят от Редколегията на 
„Научните трудове“. 
 

Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
1. Материалите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия 
на програмата), като студиите се изпращат във файлов формат doc. Файлът не се 
архивира. 
2. За форматирането на текста менютата на Word 2003 се настройват по следния 
начин: 
 
Page setup: Margins: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2; Right – 2 cm 
 Gutter – 0; Header – 1 cm; Footer – 1 cm 
 Paper Size: A5 (14 x 21 cm) 
Format: Font: Arial; Font style – Regular; Size – 10 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – 

Justified; Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
 
3. Страниците не се номерират. 
4. Първата страница се оформя по следния начин: 
а) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва „НАУЧ-
НИ ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ и научното направление. 
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б) След един празен интервал с редовни букви, 13 pt, Bold, се изписва заглавие-
то на български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд 
език (ако текстът е на чужд език) и се центрира. 
в) След празен интервал с редовни букви, 12 pt, Bold, се изписват имената на 
авторите – пълното собствено и фамилното име на автора/авторите (в случай че 
са повече от трима, се допуска инициално съкращение на собствените имена), 
научните звания и степени на български език (ако текстът е на български език) 
или на съответния чужд език (ако текстът е на чужд език). 
г) На следващия ред се изписва с редовни букви, 12 pt, Italic, учреждението, кое-
то авторът представя. 
д) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски език загла-
вието, имената на авторите и учреждението, което представят, само че всички 11 pt 
(ако текстът е на български език) или на български език (ако текстът е на чужд език). 
е) След един празен интервал с редовни букви се изписва Abstract: и на анг-
лийски език с Italic се помества резюмето. На нов ред също с малки букви се 
изписва Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи (и 
двете 10 pt) (ако текстът е на български език); или се дават Резюме: и Ключови 
думи: (ако текстът е на чужд език). 
ж) След един празен интервал следва изложението. 
5. За основния текст се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – 
Hyphenation – Automatically hyphenate document. 
6. Заглавията на отделните части/точки са с букви Small Caps, Bold, 12 pt, цент-
рирани. Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал. 
7. Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Arial, 9 pt, разстоя-
ние Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия 
ред на абзаца – 0 см. 
8. След един празен интервал от основния текст следва БИБЛИОГРАФИЯ, 9 pt, цен-
трирана, като при оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и 
стандартът за библиографско описание. 
9. Таблици, фигури и източници 
а) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в тек-
ста, номерацията им е с арабски цифри. 
б) Думата Таблица се изписва изцяло, с редовни букви, Bold, Italic. Заглавието 
на таблицата се изписва на същия ред, с малки букви, само Bold, без отстъп, 
двустранно подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в 
антетките започват с главна буква, а в края им не се поставя точка. 
в) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 12 см (пропор-
ционално). Думата Фигура се изписва с редовни букви, Bold, а заглавието на 
фигурата се изписва на същия ред, с малки букви, но Bold, Italic, без отстъп, 
двустранно подравнено, преди фигурата. 
г) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и 
следва текстът, 9 pt, Italic. 
10. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на пе-
чатното поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. 
11. Библиографските позовавания се посочват в текста с номера, след като са под-
редени по абзучен ред в Библиографията; номерата им се поставят в квадратни 
скоби, например [1; 3 – 7] и т.н., а посочените страници от източниците: [1: 73]. 
12. В края се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният 
адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор. 
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INSTRUCTIONS 

FOR PRESENTING THE MATERIALS FOR „SCIENTIFIC WORKS“ OF HSSE 
 

Section I. GENERAL PROVISIONS 
1. „Scientific works“ of HSSE is issued in several scientific areas: Politics, Economics, 
Management, Finance, Tourism, Law, Security, and etc. „Scientific works“ shall be 
issued in a single booklet form, but also in an online version posted on the website of 
HSSE – www.vusi.bg. 
2. The materials must have an original scientific contribution. 
3. The materials are presented in one of the working languages of „Scientific works“ – 
Bulgarian, Russian, English, German, and French. The abstract and keywords to each 
of them are in English (if the text is in Bulgarian language) and in Bulgarian (if the text 
is in a foreign language). The title and author/s are given translated after the main 
title and the author/s in the same relevant way. 
4. The volume of each material is from 20 to 60 p., A5 format, with font Arial, 10 pt, 
distance Single, justified text, indent the first line 1 cm. 
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the 
results of the stylistic and linguistic layout of the texts and summaries. 
6. Each author can participate in „Scientific works“ with only one material. 
7. The materials are delivered to the Editorial Board from September 1 to October 10. 
8. Each material is presented in electronic version (in MSWord format), which is sent 
to the official e-mail to members of the Editorial Board – info@vusi.bg. 
 

Section II. TERMS OF PUBLICATION 
1. The provided materials are reviewed of habilitated teachers in the same scientific 
field and be approved or rejected by the Editorial Board of „Scientific works“. 
 

Section III. TECHNICAL INSTRUCTIONS 
1. Materials must be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program) as 
a disk studios are saved in file format doc. The file is not archived. 
2. For text formatting the menus in Word 2003 is configured as follows: 
 
Page setup: Margins: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2; Right – 2 cm 
 Gutter – 0; Header – 1 cm; Footer – 1 cm 
 Paper Size: A5 (14 x 21 cm) 
Format: Font: Arial; Font style – Regular; Size – 10 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – 

Justified; Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
 
3. The pages are not numbered. 
4. The first page is formed as follows: 
a) At the top in Bulgarian and English in capital letters is shown „Scientific works“ of 
HSSE and the scientific direction. 
b) After a space in capital letters, 13 pt, Bold, displays the title of the Bulgarian 
language (if the text is in Bulgarian language) or in the respective language (if it is a 
foreign language) and is centered. 
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c) After a space with regular letters, 12 pt, Bold, the names of authors – the full first 
and last name of author/authors (if more than three are allowed initials acronym of 
own names) academic titles and degrees in Bulgarian (if the text is in Bulgarian 
language) or in respective foreign language (if it is a foreign language) are written. 
d) The next line displays with regular letters, 12 pt, Italic, the institution which the 
author presents. 
e) After a space title, the authors' names and institution, which present are shown 
only that all 11 pt (if the text is in Bulgarian language) or in Bulgarian language (if it is 
a foreign language) in the same way in the English language. 
f) After a space with regular letters written Abstract: in English with Italic is placed 
the summary. On a new line also with small letters are written the Keywords: and in 
English also in Italic the keywords are written (both 10 pt) (if the text is in Bulgarian 
language); or a Summary:, and Keywords: (if the text is in a foreign language). 
g) After a space the exposition follows. 
5. For the main text is used automatic hyphenation: Tools – Language – Hyphenation 
– Automatically hyphenate document. 
6. The titles of individual parts/items are letters SMALL CAPS, Bold, 12 pt, centered. 
Before and after the section headings is allowed a blank space. 
7. The footnotes are: justified text, font Arial, 9 pt, distance Single, off the top, 
bottom, left and right – 0 cm, indent the first line of the paragraph – 0 cm. 
8. After a blank space from the basic text should follow BIBLIOGRAPHY, 9 pt, centered, 
as in the shaping are respected alphabetical order by surname and ISBDs. 
9. Tables, figures and sources 
a) The tables, charts and figures are in black and white, they are incorporated into the 
text, their numbering is with Arabic numerals. 
b) The word Table is written entirely in lower case letters, Bold, Italic. The title of the 
table is displayed on the same line, in small letters, only Bold, without indentation, 
justified text before the table. The text and the names of the parameters in the 
header begin with a capital letter, and they do not end with a point. 
c) The maximum permissible width of the figures and the charts is 12 cm 
(proportionately). The word Figure is shown in lower case letters, Bold, and the title 
of the picture is displayed on the same line, in small letters, but Bold, Italic, without 
indentation, justified text before the figure. 
d) The sources of tables, graphs and figures indicated below: Source: and follows the 
text, 9 pt, Italic. 
10. The mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the 
printing area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc. 
11. The bibliographic references are given in the text with numbers after they are 
arranged in an abstract order in the Bibliography; their numbers are placed in square 
brackets, for example [1; 3 – 7], etc., and those pages of sources: [1: 73]. 
12. At the end the names of the author/s, his/their addresses, telephones, e-mails are 
indicated. It is referred and who is the leading author. 
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